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 مترجم گفتارپیش

 

 از پیش حتا اگرچه،.  است گذشته اسراییل گِراشغال دولِت ایجاِد از دهه هفت به نزدیک اکنون

 ارمغان به خود با فلسطین سرزمیِن به را گریویران و جنگ صهیونیستی جنبِش اسراییل، پیدایِش

 سرزمیِن کنون تا اسراییل دولِت برپایِی اوِل روِز از که است این انکارناپذیر واقعیِت اما، بود، آورده

 هایصهیونیست که جنگی. است نگذرانده سر از درگیری و تنش بدون را روزی فلسطین

 مسلمان، یهودی، از اعم هاخلق تمامیِت) فلسطین سرزمیِن در ساکن هایخلق به نژادپرست

آن بتوان تردیدی هیچبی شاید اند،نموده تحمیل کنون تا اسراییل پیدایِش بدِو از( غیره و مسیحی

 و استعماری هایقدرت که واقعیت این.  داد قرار بشری تاریِخ هایمناقشه ترینطوالنی ردیِف در را

 فروگذار آن داشتن نگاه پا سِر برای کوششی هیچ از کشور این تأسیِس بدِو همان از امپریالیستی

 هایخلق گراِنغارت برای نعمتی چه هیوال ینا وجود که دهدمی گواهی امر این بر خود اندنکرده

 .است جهان و منطقه

 هایحرکت و هاامپریالیست روزمره هایتالش شمردن بر هدف سخن کوتاه این در اگرچه

 این در مورد یک به اشاره ِکمدست شاید اما،. نیست هیوال این مرمت و حفظ برای شان بزنگاهی

 را هاصهیونیست به تهاجم سو دو از مصر و سوریه هایارتش کههنگامی. نباشد راهبی چندان زمینه

 در روشن بسیار شکلی به نژادپرست دولِت اضمحالِل و تالشی بودند، کرده آغاز ۱9۷3 سال در

 که اسراییل گِراشغال ارتِش سال وپنجبیست از پس و بارنخستین برای.  بود گرفته قرار اندازچشم

 اندازیغلط معروفیِت و شده شکسته هم در ناگاه به بود، مسلح آمریکایی هایسالح به دندان به تا

 یوظیفه دارِیعهده سبِب به چنینهم و َاشهایکاریجنایت دلیِل به هم آن روز، آن تا که را

 هم از شبه یک بود نموده پا و دست خود برای ها،امپریالیست از نیابت به منطقه ژاندارمی خطیِر

 بستِر بر شده زاده این وجودِی اهمیِت که متحدهایاالِت که بود جااین در دقیقًا و. شد پاشیده

 کاربه را َاشنیروهای تمامِی ناگاه به گذارد، نخواهد و نگذاشته اهمال به گاههیچ را َاشنیازهای
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 تاریخی، شواهِد و اسناد گواهِی به .دارد نگاه پا سِر را هاصهیونیست یشکسته درهم ارتِش تا گرفت

 از یکی ها،صهیونیست ناِکهراس هاینشینیعقب و هادرگیری شروِع از پس درنگبی ِمتحدهایاالت

 سابقه نیز جهانی دوِم جنِگ در حتا شاید که) را تاریخ تسلیحاتِی هایامدادرسانی ترینبزرگ

 تردیدبی وجودیتم این حیات آن بدوِن که گفت توانمی اغراقبی که امری نمود؛ شروع( نداشته

 به تا که متحده،ایاالِت سوی از وقفهبی و شتابان هایکمک این اما،.  رفتمی تاریخی ِسواِل زیر به

 .نمود تضمین را اسراییل موجودیِت تداوِم دیگر باِریک است، داشته ادامه حال

 داده جهانیان خورِدبه دموکراتیک برچسِب با امپریالیستی هایرسانه در دروغ به که اسراییل رژیِم

 هاامپریالیست درازمدِت منافِع مدافِع که نیست مذهبی عمیقًا نژادپرسِت رژیِم یک جز است، شده

 جنوبی آفریقای در آپارتاید دارِیسرمایه نوِع از اسراییل بر حاکم دارِیسرمایه رژیِم. است منطقه در

 رژیِم این یهفتادساله عمِر بررسِی .است آن ناپذیرجدایی سرشِت تجاوزگری و سرکوب که است

 آشکار نزدیک و دور نقاِط در دموکراتیک و انقالبی هایحرکت سرکوبِی در راآن نقِش آپارتاید

تهوع اشکالی به رژیم این از دمادم خوارجیره هایرسانه که نیست شگفتی جای رو،این از .سازد می

 یک علیه صهیونیستی سرکوِب تداوِم به خرافه و جعل و حقیقت سازِیوارونه با و کرده حمایت آور

 .رسانند یاری دفاعبی خلِق

 تاریخِی نبرِد بازیحقه و نیرنگ با تا َاندتالش در شدت به امپریالیستی هایرسانه حاضر، حاِل در

 تعییِن حِق احیای و صهیونیست متجاوزان از ِشانسرزمین گرفتِنبازپس برای هافلسطینی

 از بلکه تا زده جا تروریستی اصطالحبه سازمان یک با رژیم این درگیری عنواِنبه را ِشانسرنوشت

 راآن و کرده توجیه را هاصهیونیست دسِتبه فلسطین خلِق یددمنشانه سرکوب بتوانند گذرره این

 .بزنند جا خود از دفاع عنواِنبه

 این واقعیت اما، نامد،می فلسطین خلِق حِق بر یمبارزه گویسخن را خود امروز حماس چه اگر

 خیزهای و ُافت و نموده عبور بسیاری هایراهکوره از قرن نیم از بیش در مبارزه این که است

 متفاوِت اوضاِع. استداده رشد خود بطن در را مختلفی هایجنبش و دیده خود به را بسیاری
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 تازِییکه و دهیجوالن برای را صهعر ناگاه به" سوسیالیستی اردوگاه" فروپاشی از پس که جهانی

 تمامِی برای را انقالبی یمبارزه ناهمواِر راِه تردیدبی ساخت، فراهم ِمتحدهایاالت امپریالیسِم

 نیز فلسطین بخِشآزادی یمبارزه در درگیر نیروهای که امری ساخت؛ ناهموارتر جهان های انقالبی

 .  اندنبوده مستثنی آن از

 اما است، نمانده باقی چیزی نام جز دیگر فلسطین بخِشآزادی سازماِن از که است این واقعیت

 این مسیِر در هاآن که را مسیری و هافلسطینی عمومِی یمبارزه یگذشته به پرداختن و بررسی

 .باشد گرروشن همواره تواندمی اندنموده طی مبارزه

 است، آمده گرد مجموعه این در و شده ترجمه اجاین در که ۱ایمقاله پنج انتشاِر تاریِخ از گرچه

 که نشیبی و فراز پر مسیِر از است گزارشی مجموع در هامقاله این اما گذرد،می دهه دو از بیش

 شاید که ایمبارزه. نمود طی( میالدی) هشتاِد یدهه اواخر تا َاشمبارزه طِی در فلسطین خلِق

 علیه  خاورمیانه هایخلق دیگر و عرب هایخلق عمومِی یمبارزه به پرداختن بدوِن را آن نتوان

 کمال به سیاسی هایآزادی و اجتماعی عدالِت به یابیدست راستای در و امپریالیستی یسلطه

 .باشد ایتازه نکاِت حاوِی تواندمی جوان نسِل برای ویژه به چهتاریخ این حال، هر به. نمود بررسی

 یدهه سرآغاِز و هشتاد یدهه اواخِر همان در که است این است اهمیت واجِد که دیگری ینکته

آزادی سازماِن شد، پیچیده هم در" سوسیالیستی اردوگاِه" اصطالحبه طوماِر کهآن از پس و نود

 یمبارزه مسیِر از راآن یمرحله به مرحله که گذاشت ایتازه یمرحله به پا نیز فلسطین بخِش

. است نمانده باقی آن از نام جز دیگر امروز که است رسانده جاآن به و ساخته دورتر انقالبی

 که است شده جدی تحوالِت خوِشدست گذرره این در نیز فلسطین خلِق عمومِی انقالبِی ی مبارزه

 اواخِر توانمی که است نظرنقطه این از. دارد جداگانه نگارِیتاریخ و بررسی به نیاز خود من نظر به

 این .نمود تلقی هافلسطینی یهمبارز حیاِت در عطفی ینقطه عنواِنبه را( میالدی) ِدهشتا یدهه

 سرزمیِن در نیز را صهیونیستی دولِت موجودیِت و پیدایی از ایچهتاریخ حال، عیِن در ها،مقاله

 این در را بسیاری هایکتاب و هامقاله توانمی که نیست تردیدی. دهدمی ارایه فلسطین عمومِی
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 گرچه گامی، هر اما، من، باور به .کرد پیدا ترصالحیت با بسیار نویسندگانی از حتا شاید و زمینه

 یشعله ماندِن روشن به فلسطین انقالبِی یمبارزه مسیِر ساختِن روشن و شناساندن در کوچک،

 .رساندمی یاری انقالب

 به که بسیاری هایشخصیت گذرد،می دهه دو از بیش هامقاله این انتشاِر زماِن از که جاییآن از

 حاِل در هم اگر کهآن یا و نبوده حیات در دیگر یا شودمی قول نقِل هاآن از یا و شده اشاره هاآن

 هایبندیجبهه. ندارند عهده به را سزایی به نقِش سیاسی یپهنه در دیگر باشند، زنده حاضر

 آفریقای نژادپرسِت دولِت جاِی به. است کرده غییرت کلی به جهانی ابعاِد در و منطقه در سیاسی

 وجهی فاسدترین به را کشور این دارِیسرمایه که است نشسته سیاهان اصطالحبه دولِت جنوبی،

 از( سوسیالیسم به موسوم اردوگاه) شوروی جماهیِر اتحاِد همراِه به شرق بلوِک. کندمی گینماینده

 و است نمانده باقی نام جز چیزی فلسطین، بخِشآزادی اِنسازم از. است شده محو گیتی یصفحه

.  نامدمی فلسطین خلِق یمبارزه گویسخن را خود که است نشسته حماس سازماِن آن جای به

 مطرح نوشته دو این خوِد که هاییتحلیل حتا و شده گفته هایحرف گذشته، هااین یهمه از اما،

 رفته که چهآن تدقیق و بررسی. سنجید تاریخی آزمایِش یبوته در اکنون توانمی را سازندمی

 .باشد آموزدرس بسیار تواندمی است

 هایتحلیل برخی جا چندین در جزوه دو این گاِننویسنده که کنم اشاره َاممایل نیز نکته این به

 که دسازنمی مطرح را شانمربوطه سیاسِی گروِه منظِر از ئولوژیکایده اصطالح به و سیاسی

 حاضر زماِن در ِشانساختن مطرح یا و هاآن پذیرِش مفهوِم به رویهیچ به هاجزوه این ی ترجمه

 رویهیچ به مذکور سیاسِی هایگریتحلیل ها،مقاله این یترجمه برای حقیقت، در. نیست

 یمبارزه شمارِیگاه و فلسطین یمسئله به پرداختن صرِف بلکه، .است نبوده من راهنمای

 این از برخی شدمی اگرچه، .است بوده من کاِر راهنمای تاریخی معیِن مقطِع یک در هافلسطینی

 در را مطالب تمامِی که دادم ترجیح اما نمود، حذف متن از ِشانموضوعیت عدِم دلیِل به را جزییات

.کنم حفظ اصلی متِن محتوای و شکل
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مقدمه 

فرد فلدمن
1 

 

 یمبارزه از بخشی یمثابهبه فلسطین خلِق یمبارزه از کلی دیِد یک یارایه جزوه این هدف

 پس یدوره کلی بررسِی این. است امپریالیستیـ  استعماری گرِیسرکوب علیه خاورمیانه های خلق

 .شودمی شامل را ۱99۷ دسامبر در فلسطین سوِم یانتفاضه مقطِع تا جهانی اوِل جنِگ از

 شاهِد گذشته سالیک طوِل در. دارد ادامه فلسطین خلِق قیاِم که است سالیک از بیش اکنون

 پس. ایمبوده اسراییل داخِل در نیز موارد بسیاری در و اشغالی مناطِق در مردم یگسترده تظاهراِت

 خلِق یمبارزه موِج پایدارترین این انگلستان، استعماِر علیه  ۱931-39 هایسال در مردم طغیاِن از

 .باشدمی فلسطین

 بخِشآزادی سازماِن شد، نگاشته ۱999 ساِل ینیمه در جزوه این هایمقاله اولین کهآن از پس

 جهانِی هایبحث که زده دست دیپلماتیک جدِی هایاقدام سلسله یک به( ساف) فلسطین

 .است ساخته معطوف خودبه را بسیاری

 خواهاِن ،۱999 نوامبِر در جزیرهال در نشستی در تبعید، در پارلمان یمثابهبه فلسطین ملِی شورای

 ."است شده المقدسبیت ِآن پایتخت و فلسطین سرزمیِن در فلسطینی دولِت" تشکیل

 هر در هاست،فلسطینی یهمه دولِت فلسطین دولِت که است نموده اعالم فلسطین ملِی شورای

 .باشند که کجا

 بخِشآزادی سازماِن عزِم" بر آن در که شد صادر نیز ایاعالمیه نشست، این پایانِی یبیانیه کناِر در

 محورِی یمسئله و اسراییل و اعراب اختالفاِت پیراموِن جامع حِل راِه یک به رسیدن در فلسطین

 شانموطن به فلسطینی اعراِب تمامِی بازگشت شرایِط که طریقی به...  فلسطین یمسئله یعنی آن،

                                                                 
1
 Fred Feldman 
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 سرزمیِن در فلسطین ملِی دولِت ایجاِد و نوشتسر تعییِن حِق و نموده، تأمین را[ فلسطین]

 .است شده تأکید" باشد منطقه کشورهای تمامِی امنیِت و صلح ضامِن و گشته، تأمین فلسطین

 یانتفاضه یارتقا جهِت در الزم هایتوانایی و ابزار تمامِی" که است شده خواسته اعالمیه این در

 کاربه آن تقویِت و تداوم تضمیِن برای مختلف ِحسطو در و گوناگون هایروش به فلسطین خلِق

 هایکمیته تقویِت و تحکیم از َاندعبارت شده، اشاره هابدان که هاییاقدام جمله از." شود گرفته

 ارتِش و ضربت هایگروه تشکیِل چنینهم که مردمی، هایسازمان و صنفی هایاتحادیه و خلقی

 ."شودمی شامل هااقدام این ِیکارآی افزایِش و گسترش جهِت را خلقی

 جمله از فلسطینی و عربی هایسرزمین تمامِی از اسراییل کامِل خروِج" خواهاِن اعالمیه

 چنینهم فلسطین ملِی شورای." است درآمده اشغال به ۱91۷ سال در که شده المقدس بیت

 جهِت متحد ملِل زماِنسا 339 و 242 هاینامهقطع اساِس بر جهانی کنفرانِس یک تشکیِل خواهاِن

 .است شده خروج این بر نظارت و ساختن عملی

. صادرشد ۱91۷ سال در اردن و سوریه مصر، به اسراییل تجاوِز علیه ملل سازماِن 242 ینامهقطع

 و شده" تجاوز این طِی در درآمده اشغال به هایسرزمین از اسراییل خروِج" خواهاِن نامهقطع این

 جمله از منطقه، هایدولت تمامی سیاسِی استقالِل و ارضی تمامیِت الل،استق" حال عیِن در

 و مصر با اسراییل جنِگ زماِن در 339 نامهقطع دیگر، سوی از." شناسدمی رسمیتبه را اسراییل

 .است اسراییل و اعراب میاِن منازعات تمامِی یخاتمه خواهاِن و شده صادر ۱9۷3 سال در سوریه

 کنفرانِس اساِس که ورزدمی تأکید نکته این بر فلسطین ملِی شورای سوی از هصادر ینامهقطع

 در که فلسطین، مردِم قانونِی حقوِق به یابیدست" جمله از باید فلسطین یمسئله پیراموِن جهانی

 میاِن یرابطه دورنمای چنینهم فلسطین ملِی شورای. باشد" است سرنوشت تعییِن حِق آن صدِر

 یداوطلبانه و آزادانه انتخاِب توسِط بایدمی تنها که نمود اعالم کنفدراسیون یک را ردنا و فلسطین

 .شود تعیین اردن و فلسطین خلِق دو



 
 

 

 فرد فلدمن 31

 و نژادی تبعیِض و استعمار خارجی، اشغاِل مقابِل در مقاومت برای مردم حِق" بر مزبور یاعالمیه

 فلسطین بخِشآزادی سازماِن موضِع المیهاع این. ورزید تأکید" استقالل حفِظ برای مبارزه حِق
 از چنینهم اعالمیه این در. نمود تکرار را" دولتی تروریسِم جمله از و تروریسم، از شکل هر رِد" در

 مناسبات یتوسعه و تقویت خواستاِر و شده قدردانی" اسراییلی صلِح هایگروه کارآیِی و نقش"

 .شد هاگروه این و هافلسطینی میان

 و آمریکا دولِت دو هر سوی از فلسطین بخِشآزادی سازماِن سوی از شده ارایه هادهایپیشن

 یاسر ورود مانِع آمریکا، یخارجه وزیِر ،2شولتز جورج ،۱999 سال نوامبر 21 در. شد رد اسراییل

. شد نیویورک در ملل سازماِن عمومِی مجمِع در رانیسخن و حضور برای ِمتحدهایاالت هب عرفات

 خواهاِن مخالف رأی دو برابر در موافق رأی ۱54 با متحد ملِل عمومِی مجمِع سبب، همینبه

 یمسئله تا شد سال همان دسامبِر ۱3-۱5 روزهای در و سوییس در اضطراری اجالِس یک تشکیِل

 مقِر تأسیِس از پس. دهد گوش هافلسطینی رهبِر سخناِن به و داده قرار بررسی مورِد را فلسطین

 در مجمع این یجلسه که بود باریاولین این ۱952 سال در نیویورک در عمومی مجمِع ِیمرکز

 .شدمی برگزار نیویورک از خارج

 کنفرانِس. نمود ایراد عمومی مجمِع مقابِل در را خود رانِیسخن عرفات دسامبر، ُاِمسیزده در

 ممنوعیِت لغِو برای واشنگتن بر فشار که شد انجام شرایطی در و بعد روزیک عرفات مطبوعاتِی

 دادِن قرار مبنا با عرفات یاسر مطبوعاتی، کنفرانِس این در. یافتمی افزایش ساف با مذاکره

 برای خاورمیانه یمناقشه در درگیر هایطرف یهمه حِق فلسطین، ملِی شورای هایمصوبه

به را" شودمی شامل راآن هایهمسایه دیگر و اسراییل فلسطین، که امنیت، و صلح در زیستن"

 .شناخت رسمیت

: که نمود اعالم هستند فلسطین مردِم قیاِم یخاتمه خواهاِن که هاییآن به پاسخ در  عرفات
 را فلسطین خلِق قیاِم تواندنمی دیگری کِسهیچ نه و عرفات نه که بگویم تمام وضوِحبه بگذارید"

                                                                 
2
 George Shultz 
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 و موثر هایقدم که خواهدرسید پایان هب زمانی تنها فلسطین خلِق یانتفاضه. سازد متوقف

 ."باشد شده برداشته فلسطین مستقِل دولِت تأسیِس و ملی هایهدف به رسیدن جهِت در ملموسی

 یساله سیزده ممنوعیِت ختِم شولتز جورج که بود مطبوعاتی کنفرانِس این از پس بالفاصله

 میان مالقات اولین. نمود اعالم تحدهِمایاالت سوی از را ساف با دیپلماتیک یمذاکره و مالقات

 ُاِمشانزده در عربی کشوِر این پایتخِت در تونس، در آمریکا سفیِر ،3پالترو رابرت و ساف های مقام

 مالقاِت از پس. شد انجام ۱999 مارِس دوِموبیست در مالقات دومین. برگزارشد ۱999 دسامبر

 .کردندتکرارمی فلسطینی دولِت تأسیِس با ار شانمخالفِت کماکان آمریکایی هایمقام دوم،

 دولِت نوعی به کدام هر موقعآن تا جهان دولِت صدیک حدود و متحد ملِل سازماِن عمومِی مجمِع

 فلسطین، مرکزِی شورای. بودند شناخته رسمیتبه را فلسطین ملِی شورای سوی از شده اعالم

 جمهوِررییس عنواِنبه را عرفات یاسر ،۱999 لآوری دوِم در فلسطین، گذارِیقانون نهاِد دومین

 .کرد انتخاب فلسطین دولِت

 در درگیر نیروهای میان را توازنی است توانسته ساف دیپلماتیِک ابتکارهای کلی، نگاِه یک در

 سر از را مهیبی خطرهای انتفاضه مقطِع تا فلسطین مردِم یمبارزه. کند ایجاد فلسطین یمسئله

 ترینبحرانی از یک بیروت یمحاصره و ۱992 سال در لبنان به اسراییل جاوِزت. است گذرانده

 از َاشگانرزمنده خروِج به مجبور را فلسطین بخِشآزادی سازماِن که بود مبارزه این در دقایق

 یپناهنده هزارسه به نزدیک که بود اسراییل دسِتبه بیروت غرب اشغاِل دنباِل به .ساخت لبنان

 کارِیهم با و راستیدسِت هاینظامیشبه دسِتبه شتیال و صبرا هایاردوگاه در فلسطینی

 در هافلسطینی حضوِر به را سختی یضربه که بود شکستی این. شدند عامقتِل گراشغال متجاوزیِن

 آن در که َاشهایگاهپای ترینمهم از یکی از را فلسطین بخِشآزادی سازماِن و ساخت وارد لبنان

 .ساخت محروم بود برخوردار یافتهسازمان حمایِت زا

                                                                 
3
 Robert Pelletreau 
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 شکسته درهم خون از حمامی در نیز اردن در هافلسطینی تشکیالِت آن از ترپیش سال دوازده

 دسِت ،۱9۷9 سال در اسراییل رژیِم و مصر میاِن صلح یجداگانه قرارداِد یامضا. بود شده

 .ساخت زتربا ساف تِربیش هرچه سرکوِب برای را متجاوزین

 هیچ شاهِد دیگر آن از پس و بود خاورمیانه در انقالبی حرکِت آخرین ایران، در ۱9۷9 انقالِب

 تحِت سرعتبه ایران در انقالبی تحوِل اما، متأسفانه،. ایمنبوده منطقه این در انقالبی جدِی تحوِل

 بهانه این عراق و ایران یسالههشت جنِگ. گردید مستقر سر از داریسرمایه رژیِم و درآمده کنترِل

 یمسئله" ایران خطِر" اصطالح به با رویارویی ناِم زیِر تا داد عرب مرتجِع هایرژیم دسِت به را

 .اندازند گوش پشِت را فلسطین

 اسراییل در داریسرمایه دولِت که روزافزونی مخالفِت و اقتصادی هایمشکل رغِمبه حال، عیِن در

 روست،روبه آن با غزه، نواِر و غربی ساحِل در هافلسطینی با َاشرحمانهبی برخورِد یواسطه به

 در سیاسی رادیکالیزاسیوِن از و نگرفته، شکل هنوز اسراییلی کشاورزاِن و کارگران وسیِع یمبارزه

 .نیست خبری اسراییل

 به انتفاضه اما، است، نموده تحمل تاکنون فلسطین خلِق یمبارزه که سنگینی هایسرکوب رغِمبه

. است رسانده اثبات به خفقان و سرکوب شرایِط در را مبارزه تداوِم قابلیِت و مندیحیات خوبی

 تقویِت به که یافته گسترش وسیعی طوِربه جهان کشاِنزحمت میاِن در مبارزه این با گیهمبسته

 .است نموده شایانی کمِک آن

 خلِق یمبارزه خدمِت در فلسطینی دولِت یک ایجاِد برای ساف فراخواِن حاضر، شرایِط در

 نواِر و اردن روِد غربِی ساحِل در َاشخونین سرکوِب و اسراییل رژیِم نظامِی حاکمیِت علیه فلسطین

 و نموده ایجاد فلسطینی مبارزیِن سازماندهِی برای را وسیعی فضای ابتکار این. قراردارد غزه

 به خود ینوبه به امر این. کندمی جلب اسراییل ژیِمر علیه شانمبارزه در را تریوسیع حمایِت

 در اسراییل رژیِم حاکمیِت به سرانجام که حرکتی برپایِی راستای در بهتر هم باز شرایِط ایجاِد

 .نمایدمی کمک دهد خاتمه فلسطین سراسِر
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 هر و کشانده دفاعی موضِع به را اسراییل است توانسته ِفلسطین بخشِآزادی سازمان اقداِم

 خلِق قیاِم کشاندِن خون به یازا به است ناچار اسراییل گذرد،می حاضر شرایط در که روزی

 فلسطین خلِق جارِی یمبارزه و ساف پیشنهاِد زمانِیهم. بپردازد تریبیش سیاسِی بهای فلسطین

به. است جامیدهان آن، از خارِج در چه و کشور داخِل در چه اسراییل، رژیِم تِربیش هم باز انزوای به

 آن با فلسطین خلِق قیاِم با برخورد گِیچگونه سِر بر اسراییل رژیِم که ایسیاسی بحراِن عالوه،

 در اجتماعی و ِاقتصادی شرایط بدترشدن یواسطه به که بحرانی ـ است شده تعمیق روست، روبه

 .یابدمی تریوسیع ابعاِد روز هر اسراییل

 که مخالفتی یزمینه بر فلسطین خلِق یانتفاضه قباِل در" آهنین مشِت" سیاسِت با مخالفت موِج

 اعتراِض جمله از که مخالفتی. قراردارد بود شده ایجاد ۱992 در لبنان در اسراییل یمداخله با

 آویو تل در ۱992 سپتامبر در را نفری هزار چهارصد تظاهراِت یک چنینهم و ها،ذخیره و سربازان

 .بود شامل شتیال و صبرا هایعام قتِل به اعتراض در

قتل به و سرکوب در ِشانفرماندهان هایفرمان از اسراییل سربازاِن سرپیچِی شاهِد نیز امروز

 ُامهفده در اسراییلی سرباِز یک .هستیم دیگر هایتظاهرکننده و فلسطینی کودکاِن رساندِن

به اوضاع: "است داده هشدار گونهنای اسراییل، وزیِرنخست ،4شامیر اسحاق به ۱999 ی ژانویه

 به نیاز. انجامدمی هاآن تقویِت و ما تضعیِف به روزافزونی طوِربه وضع این. باراستفاجعه شدت

 ."شودمی احساس دیگری زماِن هر از بیش سیاسی حِل راِه یک یافتِن

 چه هر یهودی سربازاِن و کشاورزان کارگران، میاِن صلح به یابیدست گِیچگونه سِر بر بحث

 هایداده مرکِز مدیِر ،5وارچفسکی میشل یمحاکمه و گیریدست. یابدمی گسترش تر بیش

 این. است مسئله این از رژیم ترِس گِرنمایان قیام، شروِع از پیش و ۱99۷ یفوریه در آلترناتیو،

 که سرکوبی و اجتماعی باِراسف وضعیِت فلسطینی و یهودی کارمنداِن گرفتِن خدمتبه با مرکز

 .گذاردمی اختیار در را هستند روروبه آن با هافلسطینی

                                                                 
4
 Yitzhak Shamir 

5
 Michel Warchawski  



 
 

 

 فرد فلدمن 39

 یجبهه گروِه یعنی تروریست، اصطالحبه و غیرقانونی گروِه یک با کاریهم اتهاِم به وارچفسکی

. شود محکوم زندان سال سهوبیست حداکثر به که است ممکن فلسطین، آزادِی برای خلق

 هایاتهام این. است فلسطین بخِشِآزادی سازمان عضِو ایهگروه از یکی خلق یجبهه

 و زنان جویان،دانش علنِی هایگروه اختیاِر در مرکز این که است مطالبی چاِپ خاطِربه گی ساخته

 .دهدمی قرار غزه نواَر و غربی ساحِل در کارگران

 ساخته تعطیل را 6یتزوسهان درخ یروزنامه اسراییل رژیِم ،۱999 یفوریه در قیام شروِع از پس

 بازداشت نیز روزنامه سردبیراِن تمامِی. شدمی چاپ عربی و عبری زباِن دو هر به روزنامه این .است

 نفِر چهار. شد آزاد اتهامی گونههیچ بدوِن بازداشت، ماهشش از پس عربی بخِش سردبیِر. اندشده

 یجبهه غیرقانونی گروِه در ویتعض و" خارجی عنصِر یک با ارتباط" واهِی اتهاِم به دیگر

 و مانده باقی زندان در ،ساف عضِو هایگروه از دیگر یکی فلسطین، آزادِی برای دموکراتیک

 هایمخالفت. دارد وجود شانبرای( سال چهل تا) زندان درازمدِت هایمحکومیت احتماِل

 اتهام که ساخت مجبور را اسراییل حاکمان ش،ُک آزادی هایاقدام گونهاین به نسبت المللی بین

 نظر در را تریسبک نسبت به هایمحکومیت شانبرای و انداخته قلم از را" خارجی عنصِر با رابطه"

 آزاد سرانجام زندان ماه نه به نزدیک گذراندِن از پس مزبور نفِر چهار از یکی خاطر همینبه. بگیرند

 .شد

 و مطلب هرگونه پخِش از را تلویزیون و رادیو اسراییل، انتشاراِت سازماِن ،۱999 نوامبر ُاِمپانزده در

 ملِی شورای نشسِت با ارتباط در دیگری مطلِب هر یا و فلسطین دولِت اعالِم پیراموِن خبری یا

 با مصاحبه یا و" فلسطین دولِت" یواژه از استفاده گونه هر. ساخت ممنوع الجزایر در فلسطین

 اکیدًا فلسطین ملِی شورای هایتصمیم با رابطه در اسراییل داخِل در یا و غربی ساحِل های عرب

 .شد ممنوع
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 میان ویژه به آمریکایی، کشاِنزحمت میان هافلسطینی یمبارزه از حمایت تقویِت  باعِث انتفاضه

 یچهره دیگر، سوی از. است شده برند،می رنج ملی ستِم از که دیگرانی و هاالتینی سیاهان،

 هایرسانه سوی از که شده، سرکوب یهودیاِن برای دموکراتیک مأمنی اصطالحبه اِنعنوبه اسراییل

 .بردمی سوال زیِر  شدتبه را بود شده ترسیم داریسرمایه

 انبوِه هایکمک به داخلی هایمخالفت به چنینهم ،ِفلسطین بخشآزادیسازماِن  ابتکاراِت

 قیام. زندمی دامن شود،می رژیم داشتِننگاه سرپا ِثباع که اسراییل، به واشنگتن نظامِی و اقتصادی

 حتا و  داریسرمایه هایرسانه میانی، اقشاِر میاِن در انتقاد بروِز باعِث ساف دیپلماتیِک تحرکاِت و

 .است شده دموکرات و خواهجمهوری جناِح دو هر از مدارانسیاست میاِن در

 عربی یمنطقه در امپریالیسم گاِهپای ترینعمده اِنعنوبه اسراییل به که ِمتحده،ایاالت دولِت

 تاکتیکی هایاختالف. بگیرد درنظر را عمومی افکاِر در سمت تغییِر که است شده ناچار نگرد، می

 .شودمی آشکار پیش از بیش و شده تربرجسته اسراییل و ِمتحدهایاالت میاِن

 یمبارزه به اشغالی هایسرزمین در را فلسطینی کِشزحمت جواناِن از جدیدی نسل انتفاضه،

 فرماندهِی مرکِز در نوینی رهبرِی و گرفته شکل جدیدی هایسازمان. است واردساخته سیاسی

 که دارد تعلق ساف به کماکان نویِن رهبرِی این. است آمده وجودبه مخفی طوربه قیام ملِی متحِد

 .کندمی هدایت سراسری طوِربه را فلسطین خلِق یمبارزه

 برای را هاآن کنندمی کسب مختلف نبردهای طِی در فلسطینی جواِن مبارزیِن که هاییتجربه

 .سازدمی آماده اشغالی فلسطیِن سراسِر در آینده ساِزسرنوشت نبرِد در ترمهم نقِش ایفای

 یهمه یمبارزه در پیش به گام یک برد،می پیش به فلسطین خلِق یمبارزه که گامی هر

 حاکمیِت استثماِر و گریسرکوب علیه ـ غیره و یهودی مسیحی، مسلمان، از اعم ـ کشان متزح

 سرنگونِی راستای در انقالبی یمبارزه برِدپیش برای را تریمستحکم زیربنای باید. است اسراییل

 و وبسرک اخراج، اساِس بر که است دولتی این. نمود ریزیپی اسراییل بر حاکم دارِیسرمایه رژیِم

 و کارگران استثماِر براساِس و دموکراتیک، حقوِق ترینابتدایی از فلسطین خلِق ساختِن محروم
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 ایجاِد برای را راه اسراییل رژیِم ساختن سرنگون. است شده ایجاد اسراییل سراسِر کشانزحمت

 در انندبتو دیگران و هایهودی ها،مسیحی ها،مسلمان آن در که سکوالر و دموکراتیک فلسطینی

 .سازدمی هموار کنند، گیزنده برابری و آزادی صلح،

سرکوب مردِم مبارزاِت متِن بر را فلسطین خلِق امروِز یمبارزه که است این جزوه این در ما تالِش

 و استعماری یسلطه علیه ـ عربستان یجزیره شبه تا شمالی آفریقای از  ـ عربی یمنطقه یشده

 دگرگون کاماًل نبرد سال هفتاد از بیش از پس منطقه این سیاسِی ینقشه. قراردهیم امپریالیستی

 خاورمیانه سده چندین مدِتبه که عثمانی امپراتورِی سقوِط و اول جهانِی جنِگ از پس. است شده

 یقبضه برای را شانهایچنگال غرب امپریالیستِی هایقدرت بود، گرفته خویش چنگاِل در را

 هایگاهپای صاحِب امپریالیستِی هایقدرت حاضر حاِل در .کردند دراز منطقه این سراسِر

 زیادی مقداِر به شانمسلِط موقعیِت و نبوده، آفریقا شماِل و خاورمیانه در ارزشی واجِد مستعمراتی

 .است شده متزلزل

 خلِق محرومیِت و مضاعف، استثماِر سازی،پاک ـ فلسطین یمسئله گذشته یدهه چهار در

. است بوده مبارزه این در محوری یمسئله همواره ـ اسراییل دسِتبه ِشانملی حقوِق از لسطینف

 کرده کمک فلسطین خلِق پایدارِی و حفظ به شرایط ترینسخت زیر منطقه این سراسر در مبارزه

 نیز رزهمبا این باشد،داشته حضور منطقه در امپریالیسم گاِهپای عنوانبه اسراییل کهمادامی. است

 .ماند خواهد باقی منطقه آن در محوری یمسئله کماکان

 غربی ساحِل در نفرمیلیون ونیمیک حدود در. است نفرمیلیون پنج بر بالغ امروز فلسطیِن جمعیِت

 در دیگر نفِر هزارصدوپنجاههفت حدوِد. کنندمی گیزنده اسراییل نظامِی حاکمیِت تحِت غزه نواِر و

 ۱/2 به نزدیک. شوندمی شناخته اسراییل شهرونِد رسمی طوربه و کرده گیزنده اسراییل داخِل

 به ۱949 سال در اسراییل و اعراب جنِگ زماِن از که کنندمی گیزنده اردن در نیر نفرمیلیون

 و نفرمیلیوننیمویک بر بالغ نیز جمعیتی و دهند،می تشکیل را کشور این ساکنیِن اکثریِت سو این
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 هایفلسطینی. اندپراکنده عربی کشورهای دیگر و کویت لبنان، سوریه، در پناهنده عنواِنبه باغل

 .شودمی برآورد هزارنفردویست نیز جهان مناطِق یبقیه ساکِن

 در شود،می اسراییل و غزه نواِر غربی، ساحِل شامِل که فلسطین، سرزمیِن در ساکن جمعیِت کِل

 تشکیل هافلسطینی را جمعیت این از نفر میلیون 2/2 از بیش. است نفرمیلیونشش حدوِد

 .دهند می

 

9191 آوریل
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 نوشته سایاد ژورژ و فلدمن فرد توسِط که است مقاالت از ایمجموعه اساس بر حاضر یجزوه

.اندشده منتشر نیویورک، چاِپ سوسیالیستِی ینامههفته یک میلیتانت، ینشریه در و شده
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    اعراب و فلسطین بخِشرهایی نبرِد   

 فرد فلدمن  

                                                                             

 (۹۱44-۹۱14)  عرب خلِق بخِشرهایی یمبارزه

 یادامه اشغالی هایمینسرز سراسِر در و غزه نواِر غربی، ساحِل در هافلسطینی جارِی یمبارزه

 انقالِب به یابیدست برای خاورمیانه عرِب خلِق که است سالهفتاد مدِت که است نبردی

 در مبارزه این. کنندمی دنبال امپریالیستیـ  استعماری یسلطه به بخشیدنپایان و دموکراتیک

 که عثمانی امپراتورِی .شد آغاز اول جهانِی جنِگ از پیش و عثمانی امپراتورِی استیالی یدوره

. داشت کنترل زیِر را خاورمیانه تمامِی سده چندین مدِت به بود امروزی یترکیه در آن مرکِز

 محسوب سوریه از بخشی شود،می نامیده اردن و لبنان امروز که چهآن انضماِم به فلسطین،

 .بود عثمانی امپراتورِی هایاستان از یکی خود که شد، می

 تمامِی که ستمی علیه اعتراض با و ُامبیست قرِن اوایِل و نوزده قرن اواخِر از تقاللاس برای نبرد

 .آغازشد کردند،می تحمل عثمانی زواِلروبه و فئودالی رژیِم زیِر اعراِب

 عبور تاریخی عطفی ینقطه از و بود تکوین حاِل در زمانی مقطِع آن در جهان سیاسِی یچهره

 ُامبیست قرِن هایسال اولین در ایران و ترکیه، چین، مکزیک، در کشزحمت میلیون هاده. کرد می

 تاریخ یصحنه به پا خویش سرنوشِت تعییِن حِق به یابیدست برای انقالبی هایقیام ِطریق از

.گذاشتند می

 به روسیه دهقاناِن و کارگران آن طِی  که روسیه در ۱9۱۷ اکتبر انقالِب وقوِع با رخدادها این

 را خویش حاکمیِت و کرده سرنگون را دارانزمین و دارانسرمایه حاکمیِت بلشویک، حزِب رهبرِی

به را دیدهستم ملل سرنوشِت تعییِن حِق جدید رژیِم. یافت تریبیش بازهم شتاِب نهادند، بنا

 .نمود پشتیبانی ضِداستعماری هایانقالب از و شناخته رسمیت
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 آلمانی هایامپریالیست رهبرِی به جنگ گاِنبازنده کناِر در عثمانی ورِیامپرات اول، جهانِی جنِگ در

 یفزاینده مخالفِت و اعراب نارضایتِی از سودجویی با تا نمود تالش بریتانیا امپریالیسِم .قرارگرفت

 دادندمی وعده اعراب به هادیپامات. برد فراتر را َاشجنگی اهداِف عثمانی، حاکمیِت به نسبت آنان

 .شد خواهد تضمین بریتانیا توسِط هاآن استقالِل جنگ، در پیروزی صورِت در که

وعده ، علی ابن حسین ، حجاز  حاکِم  به انگلیسی  هایدیپلومات از  یکی ،7ماهون مک هنری

 دربر را یمن، تا سوریه از عربی، یجزیره شبه تمامِی که مستقل پادشاهِی یک از بریتانیا که داد

 را َاشمتحدین و بریتانیا جانِب حسین که بود وعده این یازا به. نمود خواهد تیبانیپش بگیرد،

 نخاندا از وی. انداخت راهبه را عثمانی حاکمین علیه پارتیزانی جنِگ و گرفته هاآلمان علیه

 .بودند عربی یجزیرهشبه بر حاکم طوایِف از دراز زمانی مدت برای که بود هاشمی

 بزرِگ بخِش که را مصر انگلستاِن که شد ترروشن زمانی اعراب برای بریتانیا کاِمح واقعِی نیِت

 حاکمیِت از دیگری شکل که نمود اعالم خویش ،"الحمایه تحت" بود عثمانی امپراتورِی از دیگری

 .بود استعماری

 این بیِن بِیعر یمنطقه آن براساِس که نمودند یامضا را قراردادی فرانسه و بریتانیا ۱9۱1 سال در

 عراق کهحالی در شد،می واگذار فرانسه به لبنان و سوریه قرارداِد بنابراین. شدمی تقسیم کشور دو

 غیرمستقیِم یا و مستقیم حاکمیِت زیر شدمی نامیده( امروزی اردن) اردن ترانس که سرزمینی و

 مدیریِت" اصطالح به از عینو زیِر که شد قرار نیز فلسطین از هاییبخش. گرفتمی قرار بریتانیا

 .قراربگیرد" المللی بین

 ساِل در جنگ پایاِن از پس شانهایوعده نهادِن پا زیِر با بریتانیایی و فرانسوی هایامپریالیست

 درهم سوریه در را اعراب مقاومِت فرانسه ارتِش. نمودند راستا این در منطقه تقسیِم به شروع ۱9۱9

 در بریتانیا حاکمیِت زیِر فیصل آن از بعد. نمود متالشی را( سینح پسِر) فیصل دولِت و شکست

 شرِق در اردن یرودخانه سویآن در را اردن کشوِر چنینهم هابریتانیایی. رسید پادشاهی به عراق
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می تشکیل بدوی طوایِف را خیزناحاصل یمنطقه این ساکنیِن ترینبیش. ایجادکردند فلسطین

 به اردن در انگلستان حمایِت تحِت ،حسین دیگِر پسراِن از یکی عبداهلل ،۱92۱ ساِل در. دادند

 کار به اردن و عراق در را هاشمی یسلسله انگلیسی استعمارگراِن ترتیببدین. رسید پادشاهی

 .گماشتند

 رسمی استقالِل به زماناین در توانستند شد، نامیده سعودی عربستاِن بعدها که بخشی و یمن تنها

. رفتندمی شماربه خاورمیانه یمنطقه در ترینماندهعقب اقتصادی نظِر از کشور دو این. ندیاب دست

 پایان به سعودآِل خانداِن رییِس ،سعود ابن دسِتبه حجاز در حسین حاکمیِت ۱924 سال در

 نفوِذ زیِر را عربستان یجزیرهشبه هایسرزمین تِربیش توانست سعودآِل ،۱932 سال تا. رسید

 .کند گذاریپایه را سعودی عربستاِن پادشاهِی ترتیببدین و درآورده خویش

 با مخالفت در هاامپریالیست یعمده دلیِل آن از حاصل کالِن سودهای و خاورمیانه نفِت منابِع

 در ۱999 سال در هاانگلیسی. بود عرب هایخلق برای اجتماعی ترقِی و سیاسی استقالِل هرگونه

 در امپریالیستی هایاندازیدست از را جدیدی یجبهه که برخوردند، نفتی میداِن یناول به ایران

 عراق در را ایعمده نفتِی صنایِع بریتانیایی هایکمپانی جهانی اوِل جنِگ از پس. گشود خاورمیانه

 کویت نشیِن شیخ در نفت استخراِج ۱939 سال در آمریکایی و انگلیسی هایشرکت. ایجادکردند

 سال در. داشت قرار انگلیسی  الحمایهتحت ۱999 سال از کویت. کردند شروع را فارس یِجدرخل

 جاآن در بریتانیا استعمارِی حاکمیِت کهجایی بحرین، نشیِن شیخ در آمریکایی هایکمپانی ۱932

 در سعودی عربستاِن از نفت صدوِر. رسیدند نفت به بود، گرفته خودبه را ویژه پیماِن یک شکِل

 خلیِج هاینشین شیخ دیگِر از قطر نشیِن شیخ از نفت صدوِر نیز ۱949 سال در. آغازشد ۱944 سال

 .آغازشد قرارداشت، انگلستان حاکمیِت زیر که فارس

 تغییراِت خوِشدست انگلستان و فرانسه میاِن ۱9۱1 قرارداِد اول، جهانِی جنِگ یخاتمه از پس

 حاکمیِت. دانستند خود به متعلق غنایِم از بخشی عنواِنبه را فلسطین بریتانیا حکاِم. شد مهمی
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 بلوِک توسِط جنگ از پس که ملل، لیگ توسِط رسمی طوربه فلسطین بر بریتانیا استعمارِی

 .شد شناخته رسمیتبه بود، شده ایجاد جنگ در پیروز امپریالیستِی

 سازماِن تصمیِم از استقالل، برای راباع یمبارزه راه سر بر جدی مانِع ایجاِد برای بریتانیا دولِت

 بریتانیا حکاِم. نمود حمایت فلسطین به اروپا هاییهودی مهاجرِت بر مبنی صهیونیستی جهانِی

به را اعراب دموکراتیِک هایجنبش با مقابله از سهمی استعماری مهاجریِن این که بودند امیدوار

 .گرفت خواهند عهده

 یعمده داراِنسرمایه از یکی به خطاب ۱9۱۷ سال در ریتانیاب یخارجه وزیر 8آرتوربالفور

 از بریتانیا یفخیمه دولِت: "که نوشت بود نموده حمایت مهاجرنشینی یپروژه از که بریتانیایی

." نگردمی موافقت یدیده به فلسطین خاِک در یهود مردِم برای ملی وطِن یک ایجاِد طرِح

 سرنوشِت تعییِن حِق و استقالل هایوعده فرانسه، حکاِم با توافق هماننِد بالفور ی اعالمیه

 .نشد علنی فلسطین در ۱929 مه ماه تا بیانیه این. زیِرپانهاد کاماًل را اعراب به ماهون مک

 برپایِی بود، شده نهاده بنیان ۱99۷ سال در که صهیونیستی، جهانِی سازماِن یشده اعالم هدِف

 از یکی که صهیون، از برگرفته) صهیونیسم اما،. بود اروپایی یدهش سرکوب هاییهودی برای وطنی

 و انقیاد به نفوذ، برای امپریالیستی یپروژه از بخشی نخست همان از( است اورشلیم انجیلِی اسامِی

 در: "که بود نوشته سازمان این گذِاربنیان ،9هرزل تئودور. است بوده خاورمیانه کشیدِن استعمار

 دهیم؛ شکل آسیا علیه را اروپا باروی و برج از بخشی که داریم وظیفه[ فلسطین رد یعنی] جاآن

 ."بربریت علیه تمدن مقِر

 بعدها و فلسطین استعمارکشیدِن به برای جنبش مرکزِی رهبراِن از یکی ،10ایزمن شاییمو

 به او." یمباش انگلستان یالحمایهتحت که آنیم دنبال به ما" که بود گفته اسراییل جمهوِر رییس
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 Arthur Balfour 

9
 Theodor Herzl  

10
 Chaim Weizmann 



 

 

 نبرد رهایی بخش فلسطین و اعراب 44

 کاناِل با رابطه در ویژهبه را انگلستان امنیِت یهودی فلسطیِن یک" که بود گفته انگلیسی هایمقام

 ."خواهدساخت فراهم سوئز،

 گیزنده فلسطین در یهودی هزارهشتادوپنج تنها شد، شروع جهانی اوِل جنِگ که هنگامی

 در که هاییآن از بسیاری. یافت کاهش نفر زارهششوپنجاه تعداِد به جنگ پایاِن تا که کردند، می

 .بودند ساکن جاآن در پیاپی هاینسل که بودند هاییخانواده به متعلق ماندند جاآن

[ فلسطین] فعلی ساکنیِن از مورداین در که کنندنمی پیشنهاد حتا" متحدین که گفتمی بالفور

 آرزوهای و هاخواسته از ترمهم یاربس ما برای صهیونیسم...  شود نظرخواهی مورد این در

 ."َاندساکن باستانی سرزمیِن آن در اکنون که است عربی صدهزار هفت

 وودرو به َاشگزارش در بود،شده عازم فلسطین از بازدید برای ِمتحدهایاالت سوی از که هیأتی

 با فلسطین ودِیغیریه ساکنیِن از که هستند آن دنباِل به هاصهیونیست" که بود نوشته 11ویلسن

 این." کنند ید خلِع هاآن از شان،هاِیدارایی و ملک خریِد جمله از مختلف هایشیوه به توسل

 .نخواهدبود پذیرامکان اسلحه زوِر به توسل بدون ایپروژه چنین اما که کندمی تأکید گزارش

 جهانِی سازماِن به متعلق یهود ملِی صندوِق انگلستان، مستعمراتِی ادارِی گاِهدست کمِک با

 شدت عرب داراِنزمین امالِک خریِد برای َاشتالش به اول جهانِی جنِگ از پس صهیونیستی

 هازمین این و گشتند،می اخراج شده خریداری هایزمین از بالفاصله عرب هایدهقان. بخشید

 دارینگه آینده هاینشینمستعمره برای یا و واگذارشده یهودی هاینشین مستعمره به یا سپس

 ها،اقدام این تکمیِل در. گرفتقرارمی هایهودی به متعلق صنایِع یاستفاده مورِد کهآن یا و شد، می

 گسترِش جهِت در عرب هایدهقان و دارانزمین برای را زیادی هایمحدودیت بریتانیایی هایمقام

 .نمودند ایجاد شانامالِک

 هزارصدوپنجاه از[ یهود ملی] صندوق به متعلق هایمینز مساحِت ۱939 سال تا ۱922 سال از

 سبِب فلسطین داخِل به خارج از پول تزریِق دیگر، سوی از. رسید جریب چهارصدهزار به جریب
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 Woodrow Wilson 



 

 

 فرد فلدمن 49

 از مالکیت سلِب باعِث وسیعی طوِربه خود ینوبه به که گشته مستغالت و امالک قیمِت رفتِنباال

 .گردید فلسطینی دهقاناِن

 کردند،می کار یهودی کارفرماهای برای که فلسطینی کارگراِن اخراِج به صهیونیستی ایهسازمان

. شدند هاینشینیهودی هایشهرک ساکنیِن با ِشاننمودن گزینجای خواهاِن و داده فراخوان

 دیگر و یهود ملِی صندوِق سوی از سرمایه یوقفهبی جریاِن. شد تحریم اعراب ساخِت کاالهای

 هانشینشهرک میاِن در مندقدرت داِرسرمایه یطبقه یک رشد به فلسطین استعماِر مدافعیِن

 .انجامید

 در تفاوت جمله از ای،ویژه امتیازهای که گرفت شکل سرعتبه اعراب علیه جداسازی سیستِم یک

 بود ویژه امتیازهای این از حراست و حفظ برای. درنظرگرفت هانشینشهرک برای را مزدهادست

 و 12هاگانا هایارتش نهایت در که زدند مسلح واحدهای ایجاِد به دست هانشینشهرک که

 در اسراییل کشور انداختند، راه به هاارتش این که هاییجنگ دنباِل به. ریخت قالب را 13ایرگون

 تحکیِم برای هاانگلیسی .است گسترش حاِل در کنون تا پس آن از که شد تأسیس ۱949 سال

 علیه ویژهبه نیرو دواین. نمودند کاریهم هاصهیونیست با فلسطین  در خویش حکومِت های پایه

 با انگلستان مخالفِت دلیِل به اما،. نمودند کاریهم دیگریک با هافلسطینی ملِی رشِد به رو یمبارزه

 میان یهودی، خالِص و مستقل سرزمیِن یک به فلسطین تبدیِل برای هاصهیونیست هدِف

 .بروزکرد اختالف هایهودی و انگلستان ریالیسِمامپ

 بریتانیا حاکمیِت برابِر در مقاومت و ملی آگاهِی بسِط به استعمار برابِر در هافلسطینی مقاومِت

 صهیونیستی استعماِر و بریتانیا حاکمیِت علیه ۱92۱ سال در هافلسطینی وسیِع تظاهراِت. زد دامن

 را فلسطین سرتاسِر بریتانیا، وقِت یکابینه متسعمراِت وزیِر ،14لچرچی وینستون بازدیِد هنگاِم و
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 Haganeh 
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 Irgun 
14

 Winston Churchill 



 

 

 نبرد رهایی بخش فلسطین و اعراب 10

 اعراب سوی از عمومی اعتصاِب یک با ۱925 سال در فلسطین از بالفور آرتور دیدار. دربرگرفت

 .شد روروبه

 بریتانیا حاکمیِت علیه عمومی قیاِم یک به ملی رشِد به رو هایجنبش سی یدهه هایسال در

 مصر در عمومی قیاِم فلسطین؛ سرتاسِر در عمومی هایناآرامی با شد مصادف زمان این. شد تبدیل

 فرانسه استعمارِی قدرِت که سوریه در عمومی اعتصاِب و افکند؛ خطر به را هاانگلیسی حاکمیِت که

 در و شناخت رسمیتبه را عراق استقالِل رسمی طوربه ۱932 سال در بریتانیا. درآورد لرزه به را

 .داد پایان مصر گِیالحمایه تحت به ۱93۷ سال

 سراسِر در اعراب ملِی هایکمیته و فراگرفت را فلسطین سراسِر عمومی اعتصاِب یک ۱931 سال در

. داشتقرار عمومی اعتصاِب این هایخواسته صدِر در صهیونیستی استعماِر یخاتمه. پاگرفت کشو

. بردند پیشبه بریتانیا حاکمیِت علیه را موفقی چریکِی جنِگ سالسه مدِتبه فلسطینی هایدهقان

 ادارِی سیستِم که درآمد آزادی گانرزمنده حاکمیِت زیِر به نشینعرب نواحِی تمامِی ۱939 سال در

 شکسته درهم انگلیسی نیروهای توسِط زیاد زحمِت با و نهایت در که آورد وجودبه را ایغیِررسمی

 استفاده اعراب علیه جنِگ در صهیونیست هاینظامی شبه از بریتانیایی هایامپریالیست. شد

 در بریتانیا ارتِش و هایهودی مشترِک یشبانه گشِت و یهود نفرِی هزاربیست پلیِس نیروی. کردند

 .شد ایجاد زمانهمین

 آماِر هب بنا. بود شده گیرزمین خاورمیانه در بریتانیا ارتِش از نیمی ضدامپریالیستی نبرِد این اوِج در

 خاموش در عرب هزارتنیک یافت، انتشار بریتانیا سوی از که واقعیت از دور بسا تردیدبی و رسمی

 دار به نیز نفر صد تعداِد و شده کشته هاصهیونیست و هاانگلیسی دست به قیام هایشعله کردِن

 .شدند آویخته

 در تربیش چه هر را فلسطین خلِق که داد را فرصت این استعمارگران به ۱931-39 قیاِم سرکوِب

 دوره آن تحوالِت بندِیجمع در آن از پس دهه سه ،15هاآرتص اسراییلِی یروزنامه. قراردهند تنگنا
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 Ha’aretz 



 

 

 فرد فلدمن 13

 و دولت دریِغبی حمایِت یواسطه به ۱931 سال خطرناِک حوادِث از یهود یجامعه" که نوشت

 بریتانیا با رویارویی. پدیدارشد دتریمنقدرت بسیار و بهتر موقعیت در فلسطین در انگلستان ارتِش

 ."شد کشور در اعراب رهبرِی از بخشی نابودِی باعِث و شده هافلسطینی نظامِی تضعیِف موجِب

 نیِت ۱949 سال در َاشخاطرات دفتِر در یهود آژانِس استعمارِی بخِش رییِس ،16ویتس ژوزف

 این خودمان بیِن: "که نوشت ویتس. است نموده اعالم پوشیپرده هیچ بدوِن را یهود آژانِس واقعِی

 ممکِن حِل راِه تنها. ندارد وجود ملت دو هر برای جا کشور این در که شود روشن کاماًل باید مسئله

 کشورهای به اعراب انتقاِل جز راهی هیچ و. ... است اعراب بدون غربی، فلسطیِن حداقل فلسطین،

 حاِلبه نباید را عشیره یک یا و دهکده یک حتا داد؛ لانتقا باید را شانهمه ندارد؛ وجود همسایه

 ."ساخت رها خود

 جنِگ. گرفت قدرت جهان کناِر و گوشه در جهانی دوِم جنِگ یدوره در ضداستعماری یمبارزه

 فرانسه قیِد زیر از لبنان و سوریه خاورمیانه، در. شد اروپا امپریالیستِی هایقدرت تضعیِف باعِث دوم

 نامیده اردن بعد که اردن، ترانس بر بریتانیا حاکمیت. آوردند دست به را شانِ تقاللاس و رهاشده

 سال در. کنند ترک را عراق و مصر که شدند مجبور چنینهم بریتانیایی نیروهای. یافت خاتمه شد،

 یافته استقالل تازه کشورهای اما،. زد عرب لیِگ ایجاِد به دست عربی کشورهای از بلوکی ۱945

 حاکمیِت تحِت موارد بسیاری در و دارزمین یطبقه استیالی زیِر در و بوده مانده عقب و فضعی

 .قرارداشتند هاامپریالیست ینشاندهدست هایپادشاهی

 آمد، بیرون پیروز جهانی دوِم جنِگ از که امپریالیستی قدرِت تنها متحده،ایاالِت امپریالیسِم

 خاورمیانه در مسلط قدرِت یمثابهبه و فرانسوی و انگلیسی داراِنسرمایه گزینِیجای برای بالفاصله

 حاکماِن قرارداشت، زوال به رو منطقه در استعماری حاکمیِت که جاییآن از. برداشت خیز

 ضِدامپریالیستِی هایمبارزه علیه نیرومند سالحی عنواِنبه را صهیونیستی استعماِر متحده ایاالِت

 مقاومت استقالل برای هاصهیونیست خواسِت مقابِل در لندن کهحالی در .نمودند ارزیابی منطقه
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 Joseph Weitz 



 

 

 نبرد رهایی بخش فلسطین و اعراب 14

 سرزمیِن در یهود دارِیسرمایه دولِت یک ایجاِد حامِی ترینبزرگ عنواِنبه واشنگتن نمود،می

 .ظاهرشد فلسطین

 عنواِنبه هانازی عاِمقتِل از بازمانده اروپایِی یهودِی هزارده به هاصهیونیست و متحدهایاالِت دولِت

 اروپا در هایهودی این اسکاِن از حتا. نگریستندمی فلسطین در ِشانعملیات تحکیِم برای ایوسیله

 تشویق عوض در و شده، جلوگیری سیستماتیک طوِربه داشت امکان که جاییآن تا متحدهایاالِت و

 هزارهفتاد به نزدیک جنگ پایاِن از پس بالفاصله. شوند سرازیر فلسطین سرزمیِن به که شدندمی

 نمود توصیه ۱941 مه ماه در آمریکاییـ  انگلیسی بررسِی هیئِت یک. شدند فلسطین وارِد یهودی

. شوند فرستاده فلسطین به بالفاصله اروپا گِیپناهنده هایاردوگاه در ساکن یهودِی صدهزار که

انسان" اصطالح به عنواِن زیِر را نگاپناهنده از سخیف بردارِیبهره این داریسرمایه هایرسانه

هم عناوینی با ِشانسرزمین به تجاوز برابِر در هافلسطینی مقاومِت کهحالی در ستودند،" دوستی

 .گرفتقرارمی حمله مورِد" ستیزییهودی" چون

 به آن تحویِل و فلسطین در ِشانحاکمیت به دادن پایان برای فشار برابِر در اما، انگلیسی، حاکماِن

 نمودندمی سعی استعماری مقاماِت بعضٌا. نمودند مقاومت ِشانآمریکایی هایحامی و هاصهیونیست

 و هاگانا هایارتش. سازند متوقف حتا یا و کند را فلسطین به یهودی مهاجریِن وروِد جریاِن که

 عملیاِت به تدس بگیرند، خدمتبه را نفر هزارشصت از بیش بودند توانسته زمانآن تا که ایرگون

 دولِت. زدند هافلسطینی علیه طورهمین و بریتانیا نظامی نیروهای و مقامات علیه تروریستی

 .نشست عقب خود مواضِع از سرعتبه بریتانیا

 عمومِی مجمِع ۱94۷ نوامبر ُاِمهفده در عاقبت آمریکایی، هایدیپلمات یگسترده کمپیِن دنباِلبه

 بر بریتانیا حاکمیِت یخاتمه مخالف رأِی سیزده برابِر در موافق رأِی سهوسی با متحد ملِل سازماِن

 موافقِت مورِد اقدام این. نمود اعالم را فلسطینی و یهودی کشوِر دو به کشور این تقسیم و فلسطین

 .قرارداشت نیز شوروی دولِت



 

 

 فرد فلدمن 11

. بودند یهودی آن وِمسیک تقریبًا که بود نفر میلیوندو به نزدیک سال آن در فلسطین جمعیِت کِل

 وچهارپنجاه بود شده گرفته نظر در اسراییل دولِت ایجاِد برای که مساحتی نامه،توافق این اساِس بر

 را آن درصد پنجوپنجاه تنها که بود نفر میلیونیک به نزدیک جمعیتی با فلسطین کِل درصِد

 .دادندمی تشکیل هایهودی

 َاشطلبانهاستقالل یمبارزه بر بزرگ ایضربه فلسطین رِیاجبا تقسیِم عرب هایتوده نظِر از

 و کردند، محکوم را ملل سازماِن تصمیِم عرب هایدولت گِینماینده هایهیأت. شدمی محسوب

 مقاومِت شروِع موازاِت به. داد را تصمیم این شدِن عملی برابِر در مقاومت یوعده عرب لیِگ

 نیروهای علیه َاشهایحمله به صهیونیستی ارتِش جداسازی، برابِر در فلسطینی و عرب های چریک

 شدت را فلسطینی هایدهکده علیه جویانهانتقام عملیاِت آن جای به و داده خاتمه بریتانیایی

 در یهودی اکثریِت ایجاِد و هافلسطینی مقاومِت شکستِن درهم هاصهیونیست هدِف. بخشید

 به شروع هاصهیونیست که بود مرحله این از پس. بود شده هداد اختصاص هاآن به که بود مناطقی

 اختصاص هافلسطینی به ملل سازماِن ینامهقطع همان طبق بر که نمودند مناطقی به اندازیدست

 .بود یافته

به ۱949 آوریل ُاِمنه در صهیونیستی نظامِی واحدهای دسِتبه دیریاسین یدهکده در عامقتِل

 و جنایت این. شدند عامقتِل غیِرمسلح فلسطینی وچهاروپنجاهدویست آن در که پیوست وقوع

 و خانه از دست فلسطینی هایتوده از عظیمی موِج که شد باعث دست این از" هاییجوییانتقام"

 اسراییل وزیِرنخست بعد که ،17بگین مناخیم. کنند ترک را ِشانسرزمین و برداشته شانکاشانه

 که ۱949 مه ماِه ُاِمپانزده تا!" دیریاسین زدند،می فریاد فرار حاِل در هاعرب" که بود نوشته شد،

 یسرنیزه زوِر با فلسطینی نفر هزاردویست به نزدیک یافت، موجودیت رسمًا اسراییل دولِت

 .بودند شده رانده بیرون ِشانگیزنده و خانه از هاصهیونیست
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 با سعودی و مصری عراقی، لبنانی، اردنی، سوری، نیروهای جدید، کشوِر موجودیِت اعالِم دنباِلبه

 تنها میان آن از که شدمی نفر هشتادهزار بر بالغ نیروها این کل. شدند فلسطین وارد مرزها از عبور

 جنِگ در هاآن از بسیاری که شدند اسراییلی نیروهای با نبرد وارد نفر هزارپنجوبیست تا بیست

 .ندبود جنگیده دوم جهانِی

 چنگ تریبیش هم باز هایسرزمین بر و داده شکست را عرب نیروهای هااسراییلی نبردها، این در

 دیگر انتقاِد مورِد شدیدٌا که دیگر، اقداِم یک در. کردند تصرف را غزه نواِر مصری سربازاِن. انداختند

 به هااسراییلی گزنِد از که را اردن روِد غربِی ساحِل اردن پادشاهِی گرفت، قرار عرب کشورهای

 متحد ملِل سازماِن تقسیِم طرِح اساِس بر که مناطقی کِل ترتیب بدین. نمود اشغال بود، دورمانده

 .شد بلعیده جایک گرفتمی تعلق هافلسطینی به

 نفرِی صدهزارنه جمعیِت از. داشت کنترل در را فلسطین سرزمیِن ُاِمپنج چهار اسراییل زماناین در

 مانده باقی نفر هزاروسهصدوسی تنها زمان این در کردند،می گیزنده مناطق این در که هافلسطینی

 رنِج پذیرفتِن و سرزمین ترِک به مجبور بودند، شده کشته که هاییآن جز به ها،آن یبقیه. بود

 زِیساپاک: "که گفت بود آمده وجدبه که اسراییل جمهوِررییس وایزمن، شاییم. شدند گیآواره

 ."ساخت آسان باورنکردنی طرزی به را اسراییل کاِر که بود، آساییمعجزه

 بودند، نموده ترک را ِشانسرزمین که را هاییآن هایدارایی و هازمین تمامِی اسراییل دولِت

 از زوربه نیز بودند مانده که را هاییآن هایزمین از درصد چهل آن بر عالوه و کرد مصادره

 ها،تاکستان از جریب هزارده اسراییل، زارهایزیتون کِل تقریبٌا. ساخت رجخا شانِ دست

 نزدیک باید هااین به. آمد دستبه راه این از هااسراییلی مرکباِت هایباغ از جریب هزار وپنج بیست

 .کرد اضافه نیز را هافلسطینی بزرِگ و کوچک هایشرکت و کارگاه مغازه، هزارده به

 هایسازمان هایکمک که شد سرازیر اسراییل به کمک دالر میلیاردها آن، از پس هده سه طِی در

 را پرداختمی بایدمی هیتلر هایجنایت دلیِل به آلمان که هاییخسارات و صهیونیسم داِرطرف
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به بود، شده گرفته غارتبه هافلسطینی از که ثروتی یعالوهبه مزبور، هایکمک. شدمی شامل

 .ساخت تبدیل منطقه در امپریالیسم برای نظامی و اقتصادی مهِم گاِهپای یک به را اییلاسر سرعت

 بر نتوانست تنها نه ۱949 جنگ بودند، پنداشته اسراییل حامیاِن که چهآن برخالِف درست اما،

 در را اسراییل استعماِر با مخالفت بلکه بگذارد، پایان ینقطه عرب خلِق ضِدامپریالیستِی هایمبارزه

 برای سازمانی ایجاِد راستای در هافلسطینی تالِش. ساخت ترعمیق و تروسیع عرب هایتوده میاِن

 از آفریقا، شماِل و خاورمیانه در ضِدامپریالیستی مبارزاِت به اسراییل رژیِم سرنگونِی امِر برِدپیش

 و الجزایر انقالِب تا ختسا متحول را مصر که پنجاه یدهه اوایل دموکراتیِک ـ ملی هایانقالب

 .خورد گره رسید، راه از بعدها که ایران

 مقابِل در خود کشورهای و هافلسطینی از دفاع در ِشانناتوانی که امپریالیسم به وابسته هایرژیم

 تحوالِت ایجاِد برای مردمی مبارزاِت. گرفتندر قرا انتقاد از توفانی زیر رسیده، اثبات به اسراییل

به هافلسطینی یمبارزه سرکوبِی برای منطقه در وابسته هایرژیم تالِش. یافت دتش اجتماعی

 .گردید روروبه سرسختی مقاومِت با اسراییل با سازش منظوِر

 وروِد یعالوهبه غربی نواِر اشغاِل. افتاد لرزهبه شدت به اردن اسراییل، با جنگ اولین ینتیجه در

 هافلسطینی را کشور این جمعیِت اکثریِت که بود معنا این به فلسطینی جویپناه هزار صدها

 حقوِق به یابیدست خواهاِن جویانپناه هایاردوگاه بیروِن و درون در هافلسطینی. دادندمی تشکیل

 هافلسطینی یهمه به که شد ناچار اردن، وقِت پادشاِه ،عبداهلل ملک. شدند خویش دموکراتیِک

 که شواهدی. دهد اختصاص هافلسطینی به را پارلمان هایکرسی از یمین و داده اردنی تابیعِت

 مخالفِت شدِن برانگیخته باعِث بود هااسراییلی با عبداهلل ملک پنهانِی هایمذاکره گویای

 وی، هایجانشین ،۱95۱ سال در عبداهلل ملک قتِل از پس. گردید وی حاکمیِت با هافلسطینی

 .بودند محتاط کاماًل رابطه این در ود هر ،حسین سپس و تالل اول

 خالِل در. آمد وارد مصر در منطقه در امپریالیستی یسلطه بر ضربه اولین اسراییل، تأسیِس از پس

 با عبدالناصر جمال رهبرِی به مصر در آزاد افسراِن جنبِش ،۱952 سال در مردمی هایناآرامی
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 زمانی مدت برای که مصر پادشاهِی عمِر به و ساخته سرنگون را فاروق ملک نظامی کودتای یک

 .داد خاتمه قرارداشت، انگلیس امپریالیسِم خدمِت در طوالنی

 دولِت. رسید مصر دولِت ریاسِت به ۱954 سال در آزاد، افسراِن جنبِش رهبِر ،عبدالناصر جمال

 کاهِش. نمود تقسیم زمینکم و زمینبی هایدهقان میان را بزرگ داراِنزمین هایزمین ناصر

 .شد مصری دهقاِن هامیلیون درآمِد افزایِش باعِث بهااجاره

 و نموده کمک استعماری به استیالی به دادن پایان  برای  سودان  مردِم یمبارزه  به  ناصر  دولِت

 بریتانیا. شد سوئز کاناِن یمنطقه در مستقر انگلیسی نیروی هشتادهزار به نزدیک اخراِج خواهاِن

 .شد خارج سودان از نیز ۱951 سال در و کرده، خارج سوئز کاناِل از ۱955 سال در را َاشنیروهای

 کسِب راستای در را مسلحانه یمبارزه الجزایر ملِی بخِشآزادی یجبهه ۱954 ساِل در که هنگامی

 از ناصر. رساند کمک جنبش این مبارزیِن به مصر دولِت آغازنمود، فرانسه استعمار از استقالل

 حمایت نیز فرانسه استعماِر به دادن پایان برای مراکش و تونس در طلبانهاستقالل هایخواسته

 .یافتند دست استقالل به ۱951 سال در کشور دو هر این. نمود

 برای آسیا و آفریقا یرسیده استقالل به تازه کشورهای بر ِمتحدهایاالت امپریالیسِم کهحالی در

 آن در که چهآن تعهد، عدِم سیاسِت بر مصر دولِت آورد،می فشار نظامی هایپیمان به واردشدن

 نظامی اتحاِد یک که بغداد پیماِن با مصر. گذاشت انگشت شد،می نامیده" طرفیبی" سیاسِت روز

 کمربنِد ایجاِد جهِت در ِمتحدهایاالت بعدها و عراق، ایران، پاکستان، ترکیه، بریتانیا، کشورهای میاِن

 هایرژیم نجاِت  برای   نظامی  دخالِت  یاجازه  پیمان  این.  برخاست مخالفت به بود، یامنیت

 شناخت، رسمیتبه را چین دولِت مصر که هنگامی .دادمی عضو کشورهای به را وابسته و مرتجع

 18.گرفت پس نیل یرودخانه بر سدی ساختِن برای را پیشنهادش ِمتحدهایاالت دولِت

 رژیِم ۱955 سال در. کردندمی حساب مصر با مقابله برای اسراییل روی پاریس و ن،لند واشنگتن،

 نفر هاده شدِنکشته به منجر که کرد مصر داخل در عملیات رشته پنج انجام به مبادرت اسراییل
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حاکم بر تایوان بود ضدانقالبیواشنگتن در آن زمان روابط دیپلماتیک اش را با چین قطع کرده و خواهان به رسمیت شناختن رژیم    
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 و امپریالیستی هایخواسته به وی اگر که ناصر رژیِم به بود اخطاری یمنزله به هاحمله این. شد

 به هاحمله این تالفِی به نیز ناصر. باشد داشته را آن از بیش انتظار باید ننهد گردن نیستیصهیو

 .کنند عملیات مصر خاِک داخِل از اسراییل علیه تا داد اجازه فلسطینی هایرزمنده

 داشت تملک سوئز کاناِل بر که را فرانسویـ  بریتانیایی مشترِک کمپانِی ۱951 سال ژوییه در ناصر

 آن هایدارایی مصر عمِل این تالفِی به فرانسه و انگلستان ِمتحده،ایاالت هایدولت. نمود یمل

 شروع سوئز سمِت به مصر به تجاوز با اسراییلی نیروهای سالهمان اکتبِر در. نمودند بلوکه را کشور

 و نظامی یروین فرستادِن خواهاِن که فرانسه و بریتانیا مشترِک درخواسِت مصر. کردند رویپیش به

رفت آزادِی تأمیِن اصطالح به منظوِر به سوئز  و اسماعیلیه ،سعید پورت شهرهای در استقرار

بمب را مصر هوایی هایگاهپای انگلستان و فرانسه هوایِی نیروی. نمود رد را  بودند کانال در وآمد

 مردِم ی سرسختانه متمقاو با که کردند پیاده سعید پورت در را شانکماندوهای و کرده باران

 .شد روروبه سعید پورت

 سراسِر در را اعتراض و نفرت از موجی اسراییلی ـ انگلیسی ـ فرانسوی نیروهای مشترِک تجاوِز

 شوروی دولِت. دورساخت عملیات این از را خود سرعتبه ِمتحدهایاالت دولِت حتا. برانگیخت جهان

 کهحالی در شدند مجبور متجاوز هایدولت. خواهدشد ِعمل وارد مصر از حمایت به که تهدیدنمود

 ماجرا این دنباِلبه. سازند خارج کشور آن از را شاننیروهای بود هامصری دسِت در کانال هنوز

 .شد اعالم ملی مصر در بریتانیایی و فرانسوی کمپانِی وپنجپنجاه تعداد

 نهضِت برای تاریخی وزِیپیر یک یمثابه به سوئز در تجاوزکارانه عملیاِت یخاتمه

 چارلز. شدمی تلقی منطقه بر امپریالیستی یسلطه افوِل بر ایمقدمه و اعراب ی طلبانه استقالل

 که بود گفته مصر اقداِم تشریِح در بعد سال چهار ِمتحده،ایاالت دولِت مشاوراِن از یکی ،19کرمینز

. است نبوده کشور یک حتا یا و کمپانی یک علیه اقدامی صرفًا کانال کمپانِی کردِن ملی تصمیِم"

 آن از استفاده با شانمتحدیِن و غربی هایقدرت که را سیستمی تمامیِت تصمیم این بلکه،
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 جوییمبارزه این موفقیِت." کشید چالشبه نمودندمی حفظ دنیا امور از بسیاری بر را شان سلطه

 .شد دیگران بخِشالهام

 ایران،. بود جریان در مردمی مبارزاِت از موجی نیز ایران در مصر، در هاناآرامی گسترِش موازاِت به

 یمنطقه در کلیدی نقشی دهند،می تشکیل هاغیِرعرب را َاشجمعیت اکثریِت که کشوری

 .کندمی بازی خاورمیانه

 شدِن ملی و وزیرنخست عنواِنبه مصدق محمِد انتخاِب به ۱95۱ سال بهاِر در ایران در نارضایتی

 سلطنِت هواداراِن. انجامید قرارداشت، بریتانیا مالکیِت در که انگلیسـ  ایران نفِت کمپانِی

. کردند سازماندهی به شروع بالفاصله مصدق ملِی گیرِیسمت با مخالفت در پهلوی محمدرضا

 که کودتایی موفقیِت از پس و بعد، هفته یک ولی شد، کشور ترِک به مجبور ۱953 اوت در شاه

به. بازگشت ایران به بود، شده طراحی مصدق دولت علیه ِمتحدهایاالت جاسوسِی سازماِن توسِط

 و دارانزمین حاکمیِت و شد گرفتهازسر دیگر باِر وحشیانه سرکوِب ایران، به شاه بازگشِت دنباِل

 .گردید تحکیم پیش از بیش دارانسرمایه

 مواضِع اتخاِذ و رفرم انجاِم به را سوریه دولِت اِیتوده مبارزاِت ،سوئز بحراِن موازاِت به

 عنواِن زیِر رسمی طوربه ۱959-۱91۱ هایسال بین سوریه و مصر. وادارساخت ضدامپریالیستی

 تشکیل را عربی یِمتحدهایاالت یمن، پیوستِن با بعدًا که پیوستند همبه عربی یمتحده جمهورِی

 .دادند

 بدین و کرده سرنگون را دوم فیصل ملک ۱959 سال یژوییه در عراقی دوسِتوطن افسراِن

 بود شده حاکم عراق بر انگلیسی هایامپریالیست دسِت به که پادشاهی یسالهسی حیاِت به ترتیب

 .شد خارج بغداد به موسوم پیماِن از و نموده جمهوری اعالِم جدید دولِت. دادند خاتمه

 مجبورشد نیز اردن پادشاِه حسین ملک رواین از. گردید اردن در بحران تعمیِق باعِث تحول این

 و نموده اخراج کشور این از را اردن ارتِش انگلیسِی یفرمانده و شده خارج بغداد پیماِن از که

 .سازد لغو نمودمی تضمین را اردن بر بریتانیا یسلطه که را اینامهپیمان
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 تالش ۱959 سال در بود، لبنان ونِیمار مسیحی اقلیِت از که لبنان جمهوِررییس ،شمعون کمیل

 جمهوریریاسِت مقام در را دیگر یدوره یک خود برای اساسی قانوِن به ایتبصره الحاِق با تا نمود

 در عماًل که شد کشور این مسلماِن اکثریِت میاِن در شورش باعِث مسئله این. کند تضمین

 .بود شده محروم سیاسی حقوِق از انسهفر استعماِر دوراِن از مانده جایبه سیاسِی گاِه دست

 متحدهِ ایاالت وقِت جمهوِررییس آیزنهاور گرفت،انداز قرار چشم درشمعون  سرنگونِی که هنگامی

 که بود حالی در این. فرستاد لبنان به را سرباز هزارچهارده از بیش وی داشتِن نگاه سِرپا برای

. بود فرستاده اردن به نیرو دوهزار از بیش حسین لکم رژیِم به کمک برای زمانهم بریتانیا دولِت

 با مبارزه برای خاورمیانه به نیرو فرستادِن که را" آیزنهاور دکترین" ِاشاقدام این برای واشنگتن

 .بود قرارداده آویزدست دانست،می ِمتحدهایاالت حِق را" کمونیسم خطِر"

 داشتِن نگه سِرپا در بریتانیا و ِمتحدهایاالت ِتعملیا اما، شد، گیریکناره به ناچار شمعون اگرچه

 به رویهیچ به اما، عملیات، این. رسید انجام به موفقیت با موقت طوِربه اردن و لبنان هایرژیم

 یپرونده یمن در ۱912 سال کودتای. نبود منطقه در هاناآرامی و هانارضایتی یخاتمه معنای

 سال در. مستقرساخت آن جایبه را جمهوری حکومِت و بسته را کشور این در پادشاهی خانداِن

 هایمدیریت و گیالحفاظه تحت عمِر به ترتیب بدین و شده مستقل کویت نشیِنشیخ ۱91۱

 .شد داده پایان رسمی طوِربه فارسخلیِج هاینشینشیخ در استعماری

 دولِت بالفاصله که پذیرندب را الجزایر استقالِل که شدند ناچار فرانسوی حکاِم ۱912 سال در

 کودتای توسِط به دولت این اگرچه،. گرفت را استعماری حاکمیِت جای" کشاورزان و کارگران"

 کودتا دولِت هاتوده رشِدروبه ضِدامپریالیستِی هایآگاهی اما، گردید، سرنگون ۱915 سال در نظامی

 .ساخت ملزم فلسطین، مردِم یمبارزه زا حمایت جمله از و ضدامپریالیستی، اقداماِت یادامه به را
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 (۹۱1۹-۹۱41)  هافلسطینی یابِیسازمان

 این در. افزود اسراییل انزوای بر شد وارد منطقه در امپریالیستی یسلطه پیکِر بر که هاییضربه

 در یا و بوده، پراکنده جویانپناه هایاردوگاه در یا که وجودی با هافلسطینی که بود چارچوب

 .نمودند آغاز ِشانوطن گرفتِنبازپس برای را مبارزه بردند،می سربه تبعید در جهان کناِر و گوشه

. داد تشکیل را فلسطینی جویاِندانش یاتحادیه ۱95۱ سال در دیگر ایعده همراِه به یاسرعرفات

 شرکت ۱949 از پیش هااسراییلی یورِش برابِر در هافلسطینی یمسلحانه مقاومِت در خود عرفات

 بارهاین در داشت، شرکت جویاندانش یاتحادیه ایجاِد در که کسانی از یکی ،خلف صالح. داشت

 که بودیم آگاه نکته این به ما. برندمی رنج چه از هافلسطینی که دانستیممی ما" که است گفته

 باشند؛ داشته انتظاری د،َانامپریالیسم به وابسته عمدتًا که عرب، هایرژیم از توانندنمی هافلسطینی

 که داشتیم باور ما. بودمی اشتباه منطقه در سیاسی احزاِب به شانیاتکا هرگونه حال عیِن در و

 ."باشند متکی خود به باید تنها هافلسطینی

 وجود هافلسطینی از تجمعی که کجا هر" گویدمی جریان، این رهبراِن از دیگر یکی ،الحسن خالد

 جهان مختلِف نقاِط در ترتیب بدین." وجوددارد جاآن در نیز فلسطین اومِتمق باشد، داشته

 .گرفت شکل دیگری از پس یکی فلسطینی های گروه

 یجامعه وجوِد علِتبه کهجایی نمودند، مکان نقِل کویت به نهایت در وی رزماِنهم و عرفات

" ما فلسطیِن" ینشریه هاآن که بود جاآن در. داشتند تریبیش عمِل آزادِی ها،فلسطینی از بزرگی

 با ۱912 سال در گروه این. نمودندمی منتشر داشت تبعیدی مبارزیِن اتحاِد در مهمی نقِش که را

 سازمان این هدِف. کرد گذاریپایه را (الفتح)" ِفلسطین بخشآزادی جنبِش" کنفرانسی برپایِی

 تالش الفتح. بود فلسطینی هایسازمان به هتکی با و مسلحانه یمبارزه طریِق از فلسطین آزادِی
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 که گویدمی خلف. متحدسازد متفاوت هاینگریجهان با و طبقات از را هافلسطینی یهمه تا نمود

 ."است بوده چپ منتهای تا راست منتهای از همه آوردَن هم گرِد به الفتح هدِف نخست همان از"

 عرب رهبراِن از تن سیزده حضوِر با و قاهره در که ودب کنفرانسی میزباِن ۱914 سال در ناصر رژیِم

 جز کاری آن از پیش هایآیی گردهم تمامِی. بود شده تشکیل فلسطین یمسئله بررسِی برای

 مسیِر در قدمی هیچ و نداده انجام ِمتحدملل سازماِن هاینامهقطع اجرای برای فراخوان صدوِر

 که، است آمده کنفرانس این از رسمی گزارِش در. بود برنداشته هافلسطینی یمبارزه از حمایت

 رهایِی راِه در نقش ایفای راستای در هاآن به کمک برای فلسطین، خلِق یابِیسازمان یزمینه در"

 شده گرفته الزم هایتصمیم کنفرانس این در سرنوشت، تعییِن حِق به یابیدست و کشورشان

 از ،شکیری احمِد رهبرِی به فلسطیِن بخِشآزادی ِنسازما ایجاِد به آیی گردهم این." است

 استقالِل عدِم با رابطه در موجود هایبدگمانی تمامِی رغِمبه. انجامید ،ناصر سرسخِت داراِن طرف

 سازمان این گذارِیپایه کنفرانس در الفتح عرب، هایدولت دیگر و مصر به َاشگیوابسته و ساف

 .نمود شرکت

 انجام به اسراییل علیه را َاشچریکی عملیاِت نخستین الفتح سازماِن که بود ۱914 ساِل اواخر در

 یمسلحانه عملیاِت. رسید پنجوسی به سازمان نظامِی عملیاِت تعداِد بعد، سال یک. رساند

 .شد هافلسطینی از بسیاری بخِشالهام الفتح بخِش رهایی

 هایضربه ساختِن وارد برای را خود نیز هاراییلیاس فلسطین، در مسلحانه یمبارزه رشِد با زمانهم

 ارزاِن کاِر نیروی و تازه بازارهای نیازمنِد اسراییل دارِیسرمایه اقتصاِد رشِد. ساختندمی مهیا جدید

 و غزه نواِر در ویژهبه اسراییل، مرِز سراسِر در که فلسطین انقالبِی مقاومِت خیزِش. بود تریبیش

 خطِر با را اسراییل موجودیِت بود، برخوردار وسیعی حمایتِی گاِهپای از ردن،ا روِد غربِی ساحِل

 یمبارزه از که اندبوده ناچار نیز عرب هایرژیم ترینمرتجع حتا. ساختمی روروبه جدی

 .کنند اسراییل دیپلماتیِک و اقتصادی تحریِم به اقدام و نموده پشتیبانی ها فلسطینی
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 از دستهآن توانستمی َاشگمان به که بود نظامی یحمله یک تدارِک رکاِرانددست اما، اسراییل،

 و مصر ماننِد بودند، نموده اتخاذ را ضِدامپریالیستی مواضِع ترینسرسختانه که عرب هایدولت

 نیز زمانهم و ساخته، نابود را هافلسطینی قیاِم همیشه برای و باریک و ساخته سرنگون سوریه،

 فراهم مضاعف استثماِر منظوِربه را ارزان کاِر نیروی و وسیع بازاِر اسراییلی دارهایسرمایه برای

 .سازد

 ُاِمپنج در را ایگسترده تجاوِز و سنگین باراِنبمب واشنگتن کامل پشتیبانِی از اطمینان با اسراییل

 در توانست یلاسرای یگیرانهغافل هایحمله. نمود آغاز مصر و اردن سوریه، علیه ۱91۷ ژوئن

 روز شش طِی. سازد منهدم کامل طوِربه تقریبًا را کشورها این هوایِی نیروی جنگ یاولیه ساعات

 و غزه نواِر توانستند اسراییلی نیروهای اعراب، یسرسختانه مقاومِت رغِمبه سنگین، نبردهای

 در جوالن هایبلندی و دن،ار در را اردن روِد غربی نواِر و شرقی اورشلیِم مصر، در را سینا صحرای

 .کنند اشغال را سوریه

 و اردن روِد غربِی ساحِل از فلسطینی یپناهنده هزاردویست از بیش جنگ، این آمِدپس در

 سال در رفتارشان برخالِف باراین اسراییلی گراِناشغال اما،. شدند خارج غزه نواِر از تن هزار ها ده

. نمودند خودداری بود شده تن صدهاهزار فراِر باعث که ها،طینیفلس یکورکورانه کشتاِر از ،۱949

 فلسطین هایسرزمین از هاییبخش آن به اندازِیچنگ تنهانه تجاوز این از اسراییل حاکماِن هدِف

به نیز را مناطق این ساکنیِن که خواستمی عین در بلکه بود، درنیامده اشغال به ۱949 در که بود

 .آورد چنگ

 طوِربه اردن روِد غربی ساحِل. نمودند ضمیمه را شرقی اورشلیِم هااسراییلی جنگ، از پس هبالفاصل

 غزه نواِر همراِهبه بلکه نشد، ضمیمه رسمی طوربه اما،. یافت تغییِرنام السامره و یهودیه به رسمی

 اسراییل ِینظام حاکمیِت زیِر که نیز سینا صحرای یآینده اما،. قرارگرفت نظامی حاکمیِت زیِر

 سوری هزارچهارده به نزدیِک که جوالن هایبلندی دیگر، سوی از. ماند باقی نامعلوم بود قرارگرفته
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 در سرانجام و شده چیننقطه نشینیهودی هایشهرک توسِط رفته رفته دادمی جای خود در را

 .شد  ضمیمه اسراییل به رسمی طوربه ۱99۱ سال

 حقوِق گونه هر دادِن از را خود اسراییل اردن، روِد غربِی ساحِل و غزه نواِر نساختِن ضمیمه با

 این بر نظامی حاکمیِت. ساخت معاف مناطق این ساکِن فلسطینِی میلیون یک از بیش به سیاسی

 از را کارشان ابزاِر و زمین روزافزونی طوربه هافلسطینی آن طِی در که شد روندی ساززمینه مناطق

 نظامی حاکمیِت. پیوستندمی کارگر یطبقه اقشاِر درآمدترینکم صفوِف به اراجب به و داده دست

 کشانزحمت و کارگران دیگر و اسراییل شهرونِد هایفلسطینی با رابطه برقرارِی امکاِن حالعیِن در

 فروِش برای بازاری به را مناطق این زمانهم اسراییل حاکماِن. نمود سلب هافلسطینی از را

 .ساختند بدل اسراییل دارِیسرمایه کشاورزِی و صنعتی های فرآورده

 دیگر و ِمتحدهایاالت نظامِی و اقتصادی گاِهپای عنواِنبه اسراییل ،۱91۷ روزهشش جنِگ پِی در

 پس دهه دو طِی در. یافت تریبیش هم باز اهمیِت خاورمیانه یمنطقه در امپریالیستی هایقدرت

 کمک امپریالیستی کشورهای دیگر و ِمتحدهایاالت از دالر میلیاردنزدهشا مبلِغ اسراییل ۱949 از

 و شده، پرداخت ِمتحدهایاالت جانِب از سال در دالر میلیونشصت حدوِد مبلغ، این از. نمود دریافت

 امپریالیستی کشورهای در صهیونیستی هایسازمان و غربی آلماِن سوی از عمده طوربه نیز بقیه

 در دالر میلیونوسیدویست به متحدهایاالِت مستقیِم هایکمک ۱91۷ جنگ از سپ. شد پرداخت

 .یافت افزایش سال

 برای عرب هایرژیم بر المللیبین مجامِع در امپریالیستی کشورهای دیگر و ِمتحدهایاالت دولِت

 ینامهقطع از بریتانیا دولِت نمونه، برای. ساختندمی وارد فشار اسراییل با سازش به یابیدست

 حمایت شدتبه بود، رسیده تصویببه ۱91۷ نوامبر درآرا اتفاق به که امنیت شورای 242 یشماره

 یمناقشه مورِد مناطِق از اسراییل نظامِی نیروهای خروِج" خواهاِن کهحالی در نامهقطع این. نمود

 استقالِل ارضی، امیِتتم ملی، حاکمیِت شناختن، رسمیتبه خواهاِن ِحالعین در بود،" اخیر
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 تمامِی برای امن و شده شناخته رسمیتبه مرزهای چارچوِب در آمیزصلح زیستِن حِق و...  سیاسی

 .شدمی اسراییل جمله از منطقه، در کشورها

 در عادالنه حِل ِراه یک به یابیدست" تنها فلسطین خلِق به ایاشاره گونههیچ بدوِن نامهقطع این

 .سازدمی مطرح را" گانپناهنده یمسئله مورِد

 خاورمیانه یمنطقه مردِم خشِم ۱91۷ سال در آن نظامِی اشغاِل و فلسطینی هایسرزمین به تجاوز

 را منطقه سراسِر هافلسطینی یمبارزه از مردمی هایحمایت از وسیعی موِج. برانگیخت را

 با اردن در کرامه به اسراییلی باِزسر هزارپانزده از بیش یحمله ،۱919 مارس 2۱ در. دربرگرفت

 به نزدیک نبرد آن از روز دو تنها طِی در. گردید متوقف الفتح یرزمنده صدسی حدوِد مقاومِت

 .شدند داوطلب فلسطینی گاِنرزمنده به پیوستن برای نفر هزارپنج

 یجبهه و فلسطین آزادِی برای خلق یجبهه مانند فلسطینی، دیگِر هایسازمان رفته رفته

 .گرفتند شکل نیز ِفلسطین آزادی برای دموکراتیک

 کنترِل اعماِل برای را لبنان دولِت هایتالش توانستند لبنان هایفلسطینی 19 و 19 هایسال در

. بگذارند عقیم فلسطینی مستقِل هایسازمان سرکوِب و گانپناهنده هایاردوگاه بر سخت و سفت

 نهضِت رشِد مانِع نتوانست نیز حسین ملک توسِط اردن در گانندهپناه هایهاردوگا باران گلوله

 .شود فلسطین مقاومِت

 یک ۱919 سال در. زد دامن تربیش تهییِج به دادمی رخ منطقه نقاِط دیگر در که هاییاتفاق

 را جمهوری رژیِم و داده خاتمه ادریس ملک پادشاهِی به معمرقذافی رهبرِی به نظامی کودتای

 و عدن بندِر ترِک به را بریتانیایی نیروهای ۱91۷ سال در مردم قیاِم. ساخت مستقر لیبی در

 نیروها این خروِج دنباِلبه. وادارساخت عربستان یجزیرهشبه جنوبِی انتهای در آن مجاوِر مناطِق

 .شد تأسیس( جنوبی یمِن) یمن دموکراتیِک جمهورِی که بود

. ساخت فراهم فلسطین بخِشآزادی سازماِن در تحول برای را زمینه فلسطیِن خلِق مبارزاِت رشِد

 از هافلسطینی. شدمی شناخته توخالی هایحرف سازماِن عنواِنبه شکیری رهبرِی زیِر ساف
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 خسته بود، گفته شکیری ظاهرًا که ،"ریزیممی دریا به را هایهودی" نظیِر فریبانهعوام های حرف

 ِمتحدهایاالت و اسراییل برای را مناسبی تبلیغاتِی خوراِک هاییمیهاعال چنین عالوه،به. بودند شده

 ساف دبیرکلِی سمِت از ۱91۷ دسامبر در در وی. ساختمی فراهم فضا ساختِن مسموم جهِت

 را ایمالحظه قابِل اکثریِت توانستند مقاومت مستقِل هایسازمان ۱919 یفوریه در. گرفت کناره

  این.  آورند دستبه  شود،می شناخته فلسطین  پارلماِن یمثابه به  که فلسطین، ملِی شورای در

 .برگزید ساف دبیرکِل عنوانبه را عرفات یاسر شورا

 ساف به نیز فلسطینی هایگروه دیگر و فلسطین آزادِی برای خلق یجبهه ۱9۷9 سال در
 سازماِن. بود شده دلب فلسطین خلِق یرزمنده هایسازمان از وسیعی یجبهه به که پیوستند

 .داشت عهدهبه را سازمان دروِن در رهبری نقِش بود، برخوردار وسیعی مردمِی گاِهپای از که الفتح

 یبرنامه خطوِط الفتح سازماِن ،"فلسطین در دموکراتیک دولِت ایجاِد سوی به پیش" یبیانیه در

 به سند این. مطرحساخت فلسطین ِکدموکراتی و سکوالر دولِت یک با را اسراییل سازِیگزینجای

دانش عمومِی یاتحادیه سوی از و ۱9۷9 ساِل در که اردن، پایتخت امان در جهانی گردهمآیِی

 .شد ارایه بود، شده برگزار فلسطینی جویاِن

 تنها شودمی گفته سخن آن از جااین در که فلسطینی: "است آمده چنیناین سند این از بخشی در

 اشغال اسراییل توسِط ۱91۷ ژوئن در نواحی این. نیست اشغالی یغزه نواِر یا و غربی ساحِل

 شده کشیده استعمار به و غصب اسراییل دسِتبه ۱949 سال در که هافلسطینی موطِن اما،. اند شده

 نفِس عالوه،به. است مهم و بوده عزیز ۱91۷ سال در شده اشغال مناطِق یاندازه همان به است

 که توافقی هر. باشد انقالب قبوِل مورِد تواندنمی اسراییل گِرسرکوب و نژادپرست دولِت وجوِد

. است موقتی و بوده قبول غیِرقابِل بشناسد رسمیتبه را گراشغال و متجاوز دولِت نوعی به بخواهد

 هم گرد را همه که کشوری در - َاشهایمسلمان و هامسیحی ها،یهودی با - فلسطین خلِق تنها

 هایمسیحی و هامسلمان ها،یهودی یهمه دموکراتیک، فلسطیِن یک در. است پاینده آورد،می

 بر انقالب. ... دارند را فلسطین شهروندِی حِق اند، نموده وطن ترِک زور به که هاییآن یا و ساکن،



 

 

 نبرد رهایی بخش فلسطین و اعراب 21

 را نوین فلسطیِن و داده موضع تغییِر اسراییل فعلِی هاییهودی اکثریِت که است باور این

 رژیِم نظامِی و اقتصادی موجودیِت و دولتی، الیگارشِی ماشیِن که هنگامی ویژه به خواهندپذیرفت،

 ."باشد شده شکسته هم در گراشغال

. انداختمی خطربه را حسین ملک دیکتاتورِی حکومِت اردن در فلسطینی هایسازمان رشِد

 بست،می اسراییل با سازش برای را حسین ملک راِه که بود مانعی چونهم فلسطین جنبِش

 آن از بخشی ِکمدست یا و اردن روِد غربِی ساحِل تمامیِت الحاِق درآمِدپیش راآن وی که مسیری

 .دانستمی اردن به

هم اردن روِد غربِی ساحِل ساکِن هایفلسطینی با َاشارتباط و اردن در هافلسطینی جنبِش تقویِت

. بستمی اشغالی هایسرزمین بلِع و هضم در را اسراییل حکاِم دسِت که بود مانعی چنین

 روِد غربِی یکرانه در واقع نابلس شهر از ۱91۷ ژوئن از پس ماه چندین مدِت به یاسرعرفات

 هماهنگ اسراییل تجاوِز برابِر در را مسلحانه مقاومِت جاآن از وی. کردمی هدایت را جنبش اردن،

 رژیِم مدتاین در. یافت ادامه ۱9۷۱ تا غزه نواِر در گرانشغالا علیه مسلحانه نبرِد. ساختمی

 .نموداخراج ِشانوطن از یا و نموده زندانی را تن هزاران و کشته را فلسطینی صدها اسراییل

 حسین ملک رژیِم کنند،می یاد سیاه سپتامبِر عنواِنبه آن از هافلسطینی که ،۱9۷9 سپتامبر در

 آغاِز از پس اوِل هایهفته در. نمود آغاز امان در فلسطینی هایاردوگاه علیه را عیارتمام جنِگ یک

 حماِم هافلسطینی هایاردوگاه و مناطق کنترِل و اشغال موازاِت به حسین ملک رژیِم حمله،

 تن هزار هاده و کشته فلسطینی هزارهشت حداقِل. انداخت راهبه هافلسطینی کشتاِر از خونی

 .شدند زخمی

 هایرژیم شدند،می مداخله یآماده هافلسطینی از حمایت برای سوری هایتانک که گامیهن

 به. شدند ملکحسین رژیِم از پشتیبانی برای نظامی یمداخله یآماده نیز آمریکا و اسراییل

 از خروج به مجبور بازمانده فلسطینِی نیروهای و نموده نشینیعقب سوری نیروهای همینسبب

 .شدند اردن
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 بر ناپالم ریختِن و مرزی نواحِی باراِنگلوله باران،بمب یادامه با اسراییل رژیِم ۱91۷ جنگ از پس

 در هافلسطینی شکسِت دنباِل به. انداخت راهبه کشور این علیه را" فرسایشی جنگی" مصر شهرهای

 ممکن هایراه بررسِی به انورسادات ساخت، متوقف را" فرسایشی جنِگ" که ۱9۷9 بشآتش و اردن،

ریاست به ناصر مرگ از پس و ۱9۷9 سال در انورسادات. پرداخت اسراییل با سازش برای

 .بود رسیده مصر جمهورِی

 ِمتحدهایاالت جانب به رو و کرد اخراج کشور از را روسی نظامِی مشاوریِن ۱9۷2 سال در سادات

 وی که هنگامی. دهد پایان اسراییل وسِطت سینا صحرای نظامِی اشغاِل به آن کمِک با بتواند تا آورد

 در که سوریه جمهوِررییس اسد حافظ با شد، روروبه سازش برای اسراییل حاکماِن تفاوتِیبی با

 سوریه مشترِک نیروهای و شده متحد بود، رسیده قدرت به ۱9۷9 سال در نظامی کودتای یک طِی

 هایبلندی و سینا صحرای بازپسدادِن به نآ وادارساختِن جهِت اسراییل به حمله برای را مصر و

 .ساخت آماده جوالن

هم. شدند اشغالی سینای وارِد و عبورکرده سوئز کانال از ۱9۷3 اکتبر ُاِمشش در مصری نیروهای

 دفاِع و هوایی نیروی. درآمدند حرکتبه جوالن هایبلندی سمِتبه نیز سوری نیروهای زمان،

 گونهآن را، َاشمطلق هوایِی یسلطه بتواند اسراییل هوایِی نیروی که شد آن از مانع مصر ضدهوایِی

 ُاِمده در اسراییل ارتِش یضِدحمله. تکرارکند بود، افتاده اتفاق 1۷ جنگ یاولیه ساعاِت در که

 اواخِر در. شدند رانده عقببه اندکی سنگیِن نبردهای در سوری و مصری نیروهای و شد آغاز اکتبر

 تن صدهزاروهشت نبردها این طِی در. بود برقرارشده بسآتش هاجبهه یهمه در تقریبًا اکتبر ماِه

 تلفاِت(. بود نفر صدوششهشت ژوئن جنِگ در اسراییل تلفاِت) شدند کشته اسراییلی نیروهای از

 .است بوده اسراییل از تربیش بسیار نبردها این در مصر و سوریه

 جِت هفتاد ِکمدست شامِل که هنگفتی، نظامِی هایکمک نِگج طوِل در ِمتحدهایاالت دولِت

 باربرِی هواپیمای بیست میانگین، طوِربه روزانه. فرستاد اسراییل به بود، تانک صدوپنجاه و جنگنده

 .آمدمی فرود اسراییل خاک بر نظامی هایکمک حامِل آمریکا
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 جمله از اسراییل، مدافِع رهایکشو نفتِی تحریِم به دست جنگ دوراِن در نیز عربی کشورهای

 افزایِش به مبادرت( اوپک) نفت یصادرکننده کشورهای سازماِن دیگر، سوی از. زدند ِمتحده،ایاالت

  به را هایینشینیعقب توانستند خاورمیانه کشورهای که بود اقدامات گونهاین با. نمود نفت قیمِت

 .کنند اعمال ِشانطبیعی منابِع بر را تریبیش کنترِل و نموده تحمیل  امپریالیستی  هایقدرت

 نمایِش اما، شدند، رانده عقب به سرانجام اکتبر جنِگ طِی در سوری و مصری نیروهای اگرچه

 بر و شده اعراب دیگر و هافلسطینی یروحیه رفتِن باال باعث دادند نشان خود از که قدرتی

 .گذاشت پایان ینقطه اسراییل ناپذیرِیشکست اصطالحبه ی افسانه

 جنگ که روزی. آورد همراهبه هافلسطینی یمبارزه برای را حمایت از جدیدی موِج اکتبر جنِگ

 هایشرکت برای که غزه نواِر و غربی ساحِل در فلسطینی کارگِر هزارهفتاد به نزدیک آغازشد،

 عالِی شوراِی هک بود سال همان دسامبِر در. زدند اعتصاب به دست کردند،می کار اسراییلی

 .نمود سرپیچی اسراییل حاکمیِت از ساف از خود حمایِت اعالِم با اورشلیم های مسلمان

 برگزارشد، پاکستان کشوِر در که ۱9۷4 سال در اسالمی کنفرانِس در کشور وهشتسی رهبراِن

". باشدمی َاشعادالنه یمبارزه در فلسطین ملِت قانونِی ینماینده تنها" ساف که نمودند اعالم

      تنها" عنواِنبه را ساف نیز سالهمان اکتبِر در مراکش در عرب رهبراِن نشسِت ُامین هفت

 .نمود اعالم" فلسطین ملِت قانونِی ینماینده

 رأِی چهار برابِر در موافق رأِی صدوپنج با گیری رأی یک در ِمتحدملل سازماِن عمومِی مجمِع

 در شرکت برای آن از و شناخت رسمیتبه" فلسطین خلِق ییندهنما" عنواِنبه را ساف مخالف،

 همراهبه ِمتحدهایاالت. نمود دعوت برگزارشود، زودیبه بود قرار که فلسطین یمسئله پیرامون بحث

 سال، همان نوامبِر 22 در. دادند منفی رأِی نامهقطع این به اسراییل و دومینکین جمهوری بولیوی،

 در موافق رأِی نودوپنج با ساف عمومی، درمجمِع یاسرعرفات رانِیسخن از پس روز نه تنها و

 .درآمد ملل سازماِن در ناظر عضویِت به مخالف رأِی هفده برابِر
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 همان از فلسطین انقالِب: "که گفت جمله از عمومی مجمِع برابِر در َاشرانیسخن در یاسرعرفات

 هایهودی. است بوده دوربه نژادی و مذهبی هایزهانگی از کامل طوِربه َاشبستن نطفه یلحظه

 به. دهدقرارمی هدف مورد را تجاوزکار و نژادپرست صهیونیسِم تنها انقالب نیستند؛ ما انقالِب هدِف

. هست نیز بشری نژاِد از بخشی یمثابه به هایهودی برای انقالبی حقیقت در ما انقالِب معنا، این

 برابر طوِربه بتوانند گیهمه هامسلمان و ها،مسیحی ها،یهودی هک است آن برای ما یمبارزه

 از و بگیرند؛ عهده به را برابر هایمسئولیت و باشند؛ برخوردار سانیک حقوِق از کنند؛ گی زنده

 سازماِن دبیرکِل عنواِنبه شما صفوِف در جادراین من. ... نبرند رنج مذهبی یا و نژادی تبعیِض

 ما که هنگامی که کنممی اعالم فلسطین، انقالِب رهبِر عنواِنبه چنینهم و سطین،فل بخِشآزادی

 ساکن هاییهودی تمامِی ما انداِزچشم در گوییم،می سخن فلسطین فردای برای ِمشترک آمال از

 در ما با خویش یاراده و میل به باشند خواسته که اگر تا اند،شده گنجانده نیز امروز فلسطیِن در

 کنیممی پیشنهاد را حِل راه بهترین هاآن به ما. ... کنند گیزنده تبعیضی هرگونه از دور به و لحص

 ."است دموکراتیک فلسطیِن در عادالنه صلحی چارچوِب در هم با زیستن همانا که

 

 (۹۱41ـ ۹۱۹4) آتش زیِر در ِفلسطین بخشِآزادی سازمان

 مسلِح نیروهای که منطقه در را ِمتحدهایاالت یسِمامپریال یسلطه آن، آمدهایپی و ۱9۷3 جنگ

 چالش این به پاسخ در. کشید السو زیِر به داشت، خدمت در منطقه ژاندارِم عنواِنبه را اسراییل

 به ۱9۷3 سال از پیش در دالر میلیونسیودویست مبلغ از متحدهایاالِت یساالنه هایکمک که بود

 از هاکمک تمامِی که شود گفته که است الزم. رسید آن از پس الرمیلیاردد 3/2 یساالنه مبلغ

نیم حدود به اسراییل مسلِح نیروهای مدتاین در. اندبوده بالعوض هایکمک سواین به ۱993

 .یافت افزایش نفر میلیون

 به ار اسراییل موجودیِت ساف کهمادامی تا" که نمود تأکید ۱9۷5 سپتامبر در ِمتحدهایاالت دولِت

 تحریِم." نمود خواهد مذاکره آن با نه و شناخته رسمیتبه را آن نه باشد نشناخته رسمیت
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 و اخص طوربه ساف علیه جانبههمه تبلیغاتِی جنِگ یک با واشنگتن دسِتبه ساف دیپلماتیِک

 .شد همراه" هاتروریست" عنواِن زیِر اعم طوربه اعراب

 شکسته هم در حسین ملک دسِت به اردن در ۱9۷9 سال در هافلسطینی مقاومِت کهآن از پس

 یپناهنده چهارصدهزار از بیش. درآمد فلسطینی مبارزیِن یعمده گاهپای عنواِن به لبنان شد،

 فشار زیِر و ۱919 سال در لبنان دولِت. کردندمی گیهزند لبنان میلیونِی سه کشوِر در فلسطینی

 اعتراِض مسئله این. شد هافلسطینی به هااردوگاه اموِر یدارها و سازماندهی حِق دادِن به ناچار

 .ساخت ترعمیق اجتماعی و سیاسی یآشفته وضعیِت علیه را هالبنانی از بخشی

 را ایسیاسی سیستِم بودند، حاکم لبنان بر دوم جهانِی جنِگ پایاِن تا که فرانسوی هایامپریالیست

 هایمسیحی از بایدمی مسلح نیروهای کِل یفرمانده و جمهوررییس آن در که گذاشتند برجای

 پارلمان ریاسِت و سنی هایمسلمان به وزیرینخست پسِت سیاسی، سیستِم این در. باشد مارونی

 پارلمان، گاِننماینده تعداِد. دارد تعلق شیعی هایمسلمان به است، سمبلیک عمده طوربه که

 به پنج به شش نسبِت به بود، شده انجام ۱932 سال در که لبنان در سرشماری آخرین براساِس

 .شدمی تقسیم مارونی هایمسیحی نفِع

 بخش همین. نمودمی تضمین را لبنان مارونِی یجامعه داراِنزمین و بازرگانان برترِی سیستم این

 ِمتحدهالتایا امپریالیسِم سپس و فرانسه امپریالیسِم دسِت در دست ابتدا که بود لبنان یجامعه از

 .داشت

 از دهد،می تشکیل را کارگران و دهقانان اکثریت که را هامسلمان عمده طوربه بندیشکل این

 در را لبنان جمعیِت درصِدشصت به نزدیک هامسلمان کهحالی در. سازدمی محروم سیاسی حقوِق

 .دادندمی تشکیل ۱9۷5 سال

 گیرِیشکل راِه سِر بر مانعی جدی طوربه مذهبی خطوِط راستای در رسمی بندِیتقسیم گونهاین

 هایفرصت هاامپریالیست دیگر و فرانسه دولِت. است بوده لبنان در متحد و مستقل ملِت یک

 .اندداشته" کن حکومت و بینداز تفرقه" یکهنه تاکتیِک از استفاده برای فراوانی
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. شد سرکوب ِمتحدهایاالت نظامِی دخالِت با بود گرفته پا ۱959 سال در سیستم این علیه که قیامی

 مخالف هایگروه از وسیعی طیِف. نمود کمک ای تازه خیزِش پاگرفتِن به فلسطین نهضِت عروِج

 تالش هافلسطینی یمبارزه از حمایت ِحالعین در و سیاسی سیستِم در تحول ایجاِد برای

 از دفاع برای که راستیدست هایامینظشبه و بود هامارونی کنترِل زیِر که ارتش. نمودند می

 چالشبه مسلمان هاینظامیشبه توسِط ایفزاینده طوِربه بود، گرفته شکل هامارونی امتیازاِت

 .شدمی کشیده

 اکثریت حاکمیِت خواهاِن که سربازان و افسران شورِش یواسطه به لبنان ارتِش ۱9۷5 سال در 

 خلِع که نمودند اعالم 20فاالنژ رهبراِن ها،درگیری شروِع همان از. نمود تجزیه به شروع بودند،

 .است برخوردار اولویت باالترین از شانبرای هافلسطینی سالِح

 کشورهای داخلِی اموِر در دخالت عدِم مدافِع همواره ، ساف یکنندهرهبری گروِه ،الفتح سازماِن

. باشند شده گذاشته آزاد فلسطین ملِی آرماِن برای مبارزه در هافلسطینی که شرطی به بود میزبان

 را مسیحی هایفلسطینی به متعلق فلسطینی اردوگاِه یک لبنان هایفاالنژیست که هنگامی اما،

 به بود، داده جای خود در را فلسطینی هزارپنجاه از بیش که زعتر تل اردوگاِه و نابودکرده،

 لبنانی هایناسیونالیست به راست ینیروها علیه نبرد در ساف نیروهای درآوردند، محاصره

 .پیوستند

 تقویِت برای سوریه ارتِش نیروهای چپ، ائتالِف نیروهای گیرِیقدرت دنباِلبه و ۱9۷1 آوریل در

 جمهوِررییس ،اسد حافظ. شد لبنان وارِد هاراستیدست شکسِت از گیریپیش و لبنان دولِت

. شود داده کشور سیاسی ساختاِر در لبنان هایمسلمان نفِع به تغییراتی که بود آن خواهاِن سوریه،

 دولِت یک وی نظِر از. نماید تأمین را لبنان در سوریه نفوِذ بتواند گذرره این از که بود امیدوار وی

 وی بالطبع، اما،. شدمی محسوب اسراییل هایحمله برابِر در حفاظی یمثابه به لبنان در دوست

 .بود لبنان رژیِم سرنگونِی و بیانقال تحوِل هرگونه مخالِف
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مارونی ها ی ق به جامعهیک حزب شبه نظامی راست افراطی متعل   
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 این. نمود متوقف بیروت خارج در را فلسطینی گاِنرزمنده و لبنانی هایناسیونالیست سوریه ارتِش

 محاصرهبه باز دسِت با را فلسطینی هایاردوگاه هافاالنژیست همراه به لبنان ارتِش که بود حالی در

 و لبنان ارتِش دسِت به فلسطینی صدها و نموده سقوط زعتر تل اردوگاِه نهایتًا و درآورده

 .شدند ِعامقتل هافاالنژیست

 نمایشبه از پیش ،فاالنژ هاینظامی شبه رهبر بشیرجمایل مطبوعاتی، یمصاحبه یک طی در

 از دید خواهید جااین در زودیبه شما که چهآن" که گفت خبرنگاران به ِشان،قصابی گذاشتِن

ایاالت و اسراییل اوِل انتخاِب وی واقعه، این از پس سال شش که نماند گفتهنا." ماست افتخارات

 .بود لبنان جمهورِیریاست پسِت برای ِمتحده

 متحدیِن و لبنان ناسیونالیست نیروهای بر تربیش ضرباِت واردآوردِن برای سوریه تصمیِم دنباِلبه

 روستای به ۱9۷1 اکتبر ُاِمسیزده در بنانل هایفاالنژیست همراِهبه سوریه ارتِش ِشان،فلسطینی

 داخلِی جنِگ اما، شدند، رانده عقببه سوری نیروهای حمله این در البته،. نمود حمله بحمدون

 .افتاد بستبن به لبنان

 سعودی عربستاِن در یاسرعرفات با عربی کشورهای سراِن از تن پنج که بود نبردها این دنباِلبه

 همراه به تا شد داده اجازه سوری نیروهای به که بود این مذاکرات این حاصِل. نمودند مالقات

 عهدهبه کشور این در را پلیس نقِش لبنان دولِت فرماندهِی زیِر و دیگر کشورهای از واحدهایی

 در را هافلسطینی فعالیِت نشست این ،۱919 قرارداد بر دوباره تأکیِد با ِحال،عین در. باشد داشته

 .دانست زمجا لبنان

 این در مصر. شد وارد ۱9۷۷ سال در مصر جمهوِررییس سادات سوی از ساف به بعدی یضربه

 که ،سادات رژیِم برابِر در مصری کشاورزاِن و کارگران. بردمی سر به شدیدی بحراِن در زمان

. ردندکمی مقاومت سرسختانه بگذارد، پا زیِر را ناصر دوراِن اجتماعِی آوردهایدست خواست می

 که بود امیدوار و بود، دوخته واشنگتن اقتصادِی و نظامی هنگفِت هایکمک به امید چشِم سادات

 ِمتحدهایاالت هایکمک اما،. بگیرد بازپس اسراییل از را سینا صحرای بتواند ِمتحدهایاالت فشاِر زیِر
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 از صلح یجداگانه دادقرار بستن و اسراییل شناختِن رسمیتبه آن یازا به ما و نبوده رایگان

 نیروهای علیه َاشجنگ در ِمتحدهایاالت از حمایت چنینهم و ها،فلسطینی ی کیسه

 .بود منطقه ضِدامپریالیسِت

 کامل اعتنایِیبی با ۱9۷3 از پیش سینا صحرای از خروج برای مصر هایدرخواست به اسراییل رژیِم

 نشان تمایل مصر با وگوگفت برای اسراییل رژیِم که بود اکتبر جنِگ از پس اما،. نمودبرخوردمی

 و ِترینقوی ترین،پرجمعیت که مصر، با جداگانه یمعامله با که بود آن اسراییل حاکماِن هدِف. داد

 .سازد جدا اسراییلیضِد بندیدسته از راآن بود، عربی کشوِر ترینپیشرفته اقتصادی نظِر از

 این طراِح. رساندند امضا به را موقتی ینامهموافقت ۱9۷5 سال در سرانجام، اسراییل، و مصر

 طوِربه طرف دو مالقاِت عدِم دلیلبه که بود آمریکا یخارجه وزیِر کیسیجر، هنری نامهموافقت

 که نمودند توافق دولت دو هر. باشد وآمدرفت در دایم آویو تل و قاهره میاِن که بود ناچار علنی

 نمودند توافق اسراییلی گراِناشغال. خودداریکنند نظامی هایدرگیری از نامهتوافق مدِت طوِل در

 هایگذرگاه و نفتی مناطِق تمامِی از ،سوئز کاناِل در رانیکشتی حِق آوردن دستبه یازا به که

 .کنند نشینیعقب سینا صحرای

 به توافق به فتنیا دست برای تا است آماده که نمود اعالم ۱9۷۷ سال نوامبر ُاِمنه در سادات

 سی دیپلماتیِک بایکوِت گذاشتِن زیرپا با وی که بود سال همان نوامبر ُاِمنوزده در. سفرکند اسراییل

 .رفت اسراییل به اعراب، توسِط اسراییل یساله

 ۱9۷9 سپتامبر ُاِمهفده در دیوید کمِپ قرارداد امضا به سرانجام که بود ایپروسه آغاِز سفر این

 مری) دیوید کمِپ در ِمتحدهایاالت جمهوِررییس جیمزکارتر گرِیمیانجی به قرارداد ینا. انجامید

 جمهوِررییس) انورسادات و( اسراییل وزیِرنخست) بگین مناخم میان مذاکرات طِی در و( لند

 برای شانمذاکراِت به که نمودند توافق مصر و اسراییل قرارداد، براین بنا. رسید امضا به( مصر

 و اردن روِد غربِی ساحِل از بخشی چنین هم قرارداد این. دهند ادامه صلح نهایِی پیماِن به یدنرس

 تأسیِس از پس قرارداد، این برطبِق. گرفتمی نظر در" خودگردان دولِت" تأسیِس برای را غزه نواِر
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 نموده ترک را هغز نواِر و غربی ساحِل( نامشخص میزاِن به) اسراییلی نیروهای از بخشی" دولت" این

 .شوند مستقر شد خواهد مشخص بعدًا که مناطقی در بایدمی نیز نیروها این یماندهباقی و

 گاِننماینده همراِهبه اردن و اسراییل مصر، هایدولت سال، سه طِی در دیوید، کمِپ قرارداِد بنابر

 آن از پس. نشست خواهند مذاکره به اشغالی مناطِق تکلیِف تعییِن سِر بر هافلسطینی" منتخِب"

 .رساند خواهند امضا به را صلح قرارداِد اردن و اسراییل هایدولت

 دیپلماتیک طوربه ۱91۷ در اسراییل فتوحاِت که بود معنی این به طرح این یامضا و پذیرش

 اصطالحبه یک از بیش چیزی پیشنهاد این طبق هافلسطینی به کهحالی در. است شده پذیرفته

 غربِی ساحِل از هاییبخش در تنها هم آن و اسراییل نظامِی اشغاِل زیِر هم آن ،"خودگردان دولِت"

 .شدنمی داده غزه، نواِر و اردن رود

 در. امضارسید به سی دی واشنگتن در ۱9۷9 مارس ُاِموششبیست در اسراییل و مصر صلِح قرارداِد

 نمود تعهد اسراییل آن، با اقتصادی روابِط قرارِیبر و اسراییل دیپلوماتیِک شناختِن رسمیتبه یازا

 هایشهرک تمام و ساخته خارج سینا صحرای از ساله سه یدوره یک طِی را َاشنیروهای تا که

 .برچیند یادشده مدِت در ساخته منطقه آن در که را نشینییهودی

 یک در اسد حافظ و عرفات یاسر کرد، سفر اسراییل به ۱9۷۷ نوامبِر در سادات انور که هنگامی

 برگزیده سادات که مسیری با که خواستند" آن دلیِر ارتِش و مصر کبیِر خلِق" از مشترک فراخواِن

 گاِهایست و ساف مراکِز تمامِی تا داد دستور نیز مصر جمهوِررییس. برخیزند مخالفت به است

 .شود بسته مصر در فلسطین رادیویِی

 اخراِج به رأی مصر، یاستثنا به لیگ اعضای تمامِی ،۱9۷9 نوامبر در عرب سراِن نشسِت ُامیننه در

 خواهاِن اسراییلـ  مصر صلِح قرارداِد امضای فردای در عرب لیِگ. دادند سازمان این از مصر

 با خود دیپلماتیِک روابِط به عضو کشورهای تمامِی تقریبًا. شد مصر اقتصادِی و دیپلماتیک بایکوِت

 .دادند خاتمه مصر
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 وی که هنگامی. زد لطمه مصر در َاشمحبوبیت به پیش از بیش بود برگزیده سادات که سیریم

 عمومی عزادارِی رسید، قتل به و قرارگرفته حمله مورد نظامی مراسِم یک طی در ۱99۱ سال در

 .بود مختصر بسیار شد برپا وی برای که

 ساکِن هایفلسطینی ادغاِم برای ودخ تالش به اسراییل حاکماِن دیوید، کمپ ینامهتوافق از پس

 جمعیِت پروسه، این از بخشی عنواِنبه. دادند شدت اسراییل اقتصاِد در غزه نواِر و غربی ساحِل

 به نفر هزارهفت از ۱9۷9-۱99۷ هایسال بین غربی ساحِل در یهودی هاینشینشهرک

 این ایجاِد. شد ایجاد نیز غزه در نشینیهودی هایشهرک از ایشبکه و رسیده نفر هزار وپنج شصت

 چه هر راندِن و تربیش آِب منابِع و زمین یمصادره یزمینهپیش اسراییل دولِت سوی از هاشهرک

تأمین ِحال،عین در ها،شهرک این. بود اسراییل در کار بازاِر سمِت به فلسطینی کشاورزاِن تِربیش

کمکمی مناطق این در اسراییل نظامِی نیروهای حضوِربه که بودند نظامیشبه نیروهای یکننده

 .نمودند

 که را شهردارانی اسراییل جمله، از. یافت افزایش هافلسطینی سرکوِب دیوید کمِپ قرارداِد از پس

. کرد اخراج[ لبنان به] بودند رسیده پیروزی به اردن رود غربی ساحل در ها شهرداری انتخابات در

 که اندکرده احساس هااسراییلی دیوید کمِپ از بعد: "که گفتمی یاخراج شهرداراِن این از یکی

 ".کنند استفاده فلسطینی شهرونداِن تظاهراِت علیه گرم سالِح از توانندمی دیگر

 جنوِب و شده لبنان وارِد مرز از عبور با اسراییلی سرباِز هزاروپنجبیست به نزدیک ۱9۷9 مارس در

 کماندوهای عملیاِت تالفِی به را حمله این که بود مدعی اسراییل. نددرآورد اشغال به را کشور این

 در لبنان دولِت. است داده انجام بود، گذاشته جایبه کشته وچهارچهل که ، آویو تل در فلسطینی

 کشته اسراییلی تجاوزگراِن دسِتبه نفر هزاروصد تعداِد روز آن تا که نمود تأیید آوریل ُاِمهشت

 .اندشده آواره نیز نفر هزارپنجووشصتدویست به نزدیک و شده،
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 در تا شد حاضر اسراییل که بود دیپلماتیک فشارهای دیگر و ملل سازماِن هایدرخواست پِی در

. شود خارج لبنان از متحد، ِملل سازماِن" صلِح حافِظ" نیروهای حضوِر از پس و مرحله چندین

 .نماید رعایت را بسآتش مقرراِت نانلب جنوِب در تا که نمود توافق نیز ساف

ایاالت بر را سنگینی یضربه ۱9۷9 سال در مردم قیاِم دنباِلبه ایران در سلطنتی رژیِم سقوِط

 ضِدسلطنتی و دموکراتیک انقالِب. ساخت وارد فارس خلیج یدرمنطقه جهانی امپریالیسِم و ِمتحده

 رژیِم. انداخت مخاطره به را داریسرمایه کمیِتحا و شکسته هم در را دارزمین اشرافتیِت یسلطه

 و کرد؛ اخراج را متحدهایاالِت  نظامِی مستشاِر هزاروپنجچهل ساخت؛ منحل را سیا تأسیساِت جدید

 متوقف را اسراییل به نفت فروِش چنینهم تازه رژیِم. داد خاتمه اسراییل با دیپلماتیک روابِط به

 .ساخت

 پیروزِی: "که بود نوشته" 22فلسطین بخِشآزادی سازماِن" عنواِن با َاشکتاب در 21هلناکوبن

 ُاِمهفده در. برانگیخت هافلسطینی میاِن در را شعف از موجی ۱9۷9 سال اوایل در ایران انقالِب

 تهران به جدید حاکماِن دعوت به خارجی رهبِر اولین عنواِنبه یاسرعرفات سال همان یفوریه

 پرشور استقباِل مورِد قهرمان یک مانند یاسرعرفات ایران، در َاشاقامت زرو پنج طوِل در. رفت

 وی فوریه، ُاِمهجده در. کرد رانیسخن گسترده بسیار هایپیماییراه و تظاهرات در و قرارگرفته

 بود، اسراییل دیپلماتیِک مقِر انقالب از پیش که ساختمانی در و تهران در را ساف جدیِد دفتِر

 ."ودنم افتتاح

به و براند عقب به امکان صورِت در یا و نموده کنترل را ایران انقالِب تا نمود تالش ِمتحدهایاالت

 یسالههشت جنِگ. نمود پشتیبانی ۱999 سال در ایران به عراق نظامِی یحمله از مخفیانه طوِر

 هایرژیم دیگر و عرب شیوِخ. گذاشت باز هافلسطینی سرکوِب در را اسراییل دسِت ایران و عراق

 .نمودند جنگ یادامه صرِف را بسیاری منابع منطقه ارتجاعِی
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 فرد فلدمن 11

 همواره اسراییل رژیِم. نمود آغاز لبنان علیه  ۱992 سال در را ایتازه یجانبههمه تجاوِز اسراییل

 حمالِت علیه جویانهتالفی عملیاِت عنواِن زیِر را لبنان به خود تجاوزاِت تا نمودمی تالش

 لبنان علیه اسراییل یتجاوزکارانه هایطرح که است این واقعیت اما،. نماید توجیه ها طینیفلس

 سیاسِی یصحنه در مندقدرت ییافتهسازمان نیروی یک عنواِنبه هافلسطینی کهآن از پیش بسیار

 .بود شده چینیدسیسه شوند، ظاهر لبنان

 به لبنان در مداخله هایراه سِر بر اسراییل نظامِی و یکدیپلمات هایمقام ۱955 مه ماِه ُاِمشانزده در

 موشه اسراییل، وقِت یخارجه وزیِر 23شارت موشه یروزانه خاطراِت بر بنا. نشستند مذاکره

 چیزی تنها: "که بود نموده اعالم مذاکرات آن در اسراییل مسلِح نیروهای کل یفرمانده 24دایان

 که کاری. است کافی ما برای باشد سرگرد یک اگر حتا هست، نیلبنا افسِر یک داریم نیاز بدان که

 ناجِی را خود او تا َاشبخریم پول با کهاین یا و نماییم متقاعد را او یا که است این بکنیم باید ما

 مورِد مناطِق و شده لبنان وارِد توانست خواهد اسراییل طریق بدین. کند اعالم لبنان های مارونی

 توانمی گاهآن. ایجادکند را اسراییل متحِد مسیحِی رژیِم مناطق آن در و مودهن تصرف را نیاز

 ."نمود ضمیمه اسراییل به را لیطانی یرودخانه سوی این یمنطقه تمامِی

 اسراییل ارتِش هایحمله ،۱992 سال در لبنان در نظامی یمداخله هنگاِم تا ۱91۷ جنگ پایاِن از

 اسراییل پلیِس به متعلق منابِع کهحالی در گردید، لبنانی هزارده شدِنکشته باعِث لبنان علیه

 به که هاییحمله اثِر بر را ِشانجان مدتهمین در اسراییلی هشتادودونفرودویست که بودند مدعی

 یفاصله در متحد، ملِل سازماِن دبیرکِل گزارِش بنابر. اندداده دست از شد،می داده نسبت ساف

 دو و صدوپنجاهشش و لبنان هوایِی حریِم نقِض مورد دوهزارونودوشش تعداد ۱992 هم و ۱99۱ اوت

 .گرفت صورت اسراییل سوی از لبنان هایآب در مداخله مورد

 باراِنبمب به دست بیروت فراِز بر پرواز با ۱992 سال ژوئِن چهارم در اسراییلی هواپیماهای

 کشته نفر وپنجچهل ِکمدست هابارانبمب این در. زدند اهداف دیگر و گانپناهنده های اردوگاه
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 نبرد رهایی بخش فلسطین و اعراب 14

 اسراییلی دیپلماِت یک شدِن کشته تالفِی به را هوایی یحمله این که نمود اعالم اسراییل. شدند

 .بود نگرفته عهده به را حمله این مسئولیِت ساف که است حالی در این. است داده انجام لندن در

 هوایی نیروی وسیِع پشتیبانِی با اسراییلی سرباِز هاهزارده که ودب هوایی یحمله این از پس روز دو

. شدند کشور این وارد لبنان، شهرهای و روستاها ها،اردوگاه علیه سنگین یخانهتوپ بارِیآتش و

 را تجاوزگرانه عملیاِت این اسراییل دولِت. بود نفر هزارشصت بر بالغ متجاوز نیروهای نهایِی تعداِد

 .کرد گذارینام" 25الجلیل صلح عملیاِت"

 تبدیل مخروبه به سنگین هایبارانبمب خاطر به صیدا و صور لبنانی شهرهای تجاوز، یادامه در

 و غرب نشیِنمسلمان محالِت. ماند جابه کشته نفر هزاریک از بیش صیدون شهر در تنها. شدند

 یحمله در تنها که شودمی زده تخمین. قرارگرفت هوایی سنگیِن هایحمله هدِف بیروت جنوِب

 تجاوز روزهای نخستین در. باختند جان نفر هزاریک به نزدیک ژوئن ُاِمده در بیروت به هوایی

 به نزدیک اسراییل، تجاوز نخست ماه چند طول در. شد ویران فلسطینی اردوگاه چهارده تعداد

 .شدند خانمان بی نفر هزار هارصدچ به نزدیک و باخته، جان فلسطینی و لبنانی هزار هفت و بیست

 را ساف که داشت قصد اسراییل. کردندمی دنبال را هدف چهار لبنان اشغاِل در اسراییل حاکماِن

 شکسته درهم را لبنان ملِی جنبِش نماید؛ گیردست یا و کشته را آن یعمده رهبران و کرده نابود

 به مجبور را سوریه دولِت کند؛ سالح خلِع را لبنان مسلماِن یجامعه به متعلق هاینظامیشبه و

 این از تا بگذارد کار سِر بر را نشانده دست ِراستِیدست دولِت یک سرانجام، و سازد؛ لبنان از خروج

 یمحاسبه برطبق. کند تأمین را لبنان بر َاشسیاسی و اقتصادی نظامی، یسلطه بتواند طریق

 نیاِز پیش و بوده هافلسطینی طلبِیمبارزه یروحیه بر سنگینی یضربه ساف نابودِی ها،اسراییلی

 .باشدمی غزه نواِر و غربی ساحِل بر اسراییل یسلطه تحکیِم

 داخلی جنِگ از لبنان مردِم یروحیه. پیشرفت سرعتبه نخست روزهای در اسراییل متجاوِز ارتِش

 را ادعا این بسیاری. بود گرفته قرار تأثیر تحِت شدتبه ۱9۷9 سال در اسراییل نظامِی دخالِت و
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 لبنان در مداخله از دست نیز اسراییل شود خارج لبنان از فلسطین جنبِش اگر که پذیرفتند می

 را بیروت غرِب و نموده اشغال را لبنان جنوِب سرتاسِر متجاوزین ژوئن ُاِمچهارده تا. داشت برخواهد

 .بودند درآورده محاصره به بود لبنانی لِیم هایسازمان و هافلسطینی منِدقدرت گاِهپای که

 هاینظامیشبه دیگر و هافاالنژیست کنترِل زیِر بود، نشینمسیحی عمده طوِربه که بیروت شرِق

 لبنان، داخلِی جنِگ دوراِن در. کردندمی کاریهم هااسراییلی با هاگروه این. قرارداشت ِراستیدست

 اسراییل رژیِم. کردند دریافت اسراییل از نظامی کمِک دالر لیونمیصد حدوِد فاالنژ هاینظامیشبه

 جنوِب نشیِنمسیحی هایبخش در ِراستیدست هاینظامیشبه برای را هاییگاهپای چنینهم

 .نمود ایجاد اسراییل مرِز در و لبنان

 ایفا را ایعمده نقِش بیروت غرِب از دفاع سازماندهِی در ساف رهبراِن دیگر و یاسرعرفات

 .نمودند

. نمودند سد را اسراییلی نیروهای رویپیش ماه دو از بیش مدِتبه لبنانی و فلسطینی گاِنرزمنده

 سوی از حمله شش و خشکی سوی از حمله یازده توانست مقاومت ،عرفات یاسر یگفته برطبِق

 چهارِم در تنها. ودندب شده کشته اسراییلی سرباِز چهارصد حدوِد در اوت اوایِل تا. کند دفع را دریا

 .شدند هالک اسراییلی سرباِز نوزده شهر به ورود برای حمله یک طی اوت

 به نزدیک ژوییه سوِم در. گردید اسراییل داخِل در جنگ با مخالفت بروِز سبِب تالفات افزایِش

 در نکشازحمت. کردند پیماییراه لبنان در نظامی یمداخله ضِد بر آویو تل در نفر هزارهفتاد

 یقهرمانانه مقاومِت و نموده، ابراز متجاوزین رحمیبی از را خود نفرت و خشم جهان سراسِر

 .ستودند را هالبنانی و هافلسطینی

 انهداِم با بیروت تصرِف برای عیارتمام جنِگ یک در را الزم نظامِی نیروی اسراییل که نماند ناگفته

 خوبیبه اسراییل در سیاسی حاکمیِت اما،. داشت اختیار در تن، هزاران کشتِن و شهر کامِل

 .بود خواهد گزاف بسیار عملیاتی چنین نظامِی و سیاسی بهای که دانست می



 

 

 نبرد رهایی بخش فلسطین و اعراب 10

 معاون بوش جورج. نمود حمایت اسراییل تجاوز از وقفه بی واشنگتن تجاوز، طول در

 خارج لبنان از شرطو دقی بدون و بالفاصله باید هافلسطینی: "که کردمی تأکید آمریکا جمهور رییس

 ".شوند

 سوی از جنگ این اساس، در: "گفت ۱992 سپتامبر در عرب هایدولت کنفرانس در عرفات یاسر

 چنینهم بلکه شد،می هدایت َاشمتحدان و ساف علیه تنها نه جنگ این. شد تحمیل ما بر آمریکا

 جانِب از دیپلماتیک و اقتصادی نظامی، طوربه اسراییل" که گفت او". بود عرب ملِت کِل به تجاوز

 ".شودمی پشتیبانی ِمتحدهایاالت

 از جانبههمه تهاجِم یک برابِر در مقاومت تواِن بیروت غرِب که نکته این درک با ساف رهبراِن

 انجاِم به تصمیم عضو فلسطینِی هایسازمان تمامِی توافِق با داشت، نخواهد را اسراییل سوی

حالی در ،ریگان دولِت. گرفتند را لبنان از ساف خروِج برای ممکن شرایِط بهترین سِر بر مذاکره

 جنِگ یک بروِز از تا بود صدد در کرد،می کمک مشترک اهداِف به یابیدست برای اسراییل به که

 خروِج برای را ساف درخواسِت اسراییل و ِمتحدهایاالت سرانجام،. کند گیریپیش عیارتمام

 فرانسه ِمتحده،ایاالت دریایِی نیروی حفاظِت زیِر و گروهی، شکِل به لبنان از ینیفلسط گاِن رزمنده

 .پذیرفتند اسراییل، یحمله علیه ضمانتی عنواِنبه ایتالیا و

 پیشاپیش در شد،می همراهی لبنان وزیِرنخست سوی از کهحالی در عرفات اوت، ُاِمسی روز در

. مود ترکن را لبنان کشتی توسِط جاآن از وی. نمود پیماییراه بیروت بندِر سمِتبه انبوهی جمعیِت

نه مجموع، در. ریختند هاخیابان به گیهمبسته ابراِز برای لبنانی و فلسطینی صدهاهزار روز آن در

 یک یمثابهبه ساف نابودسازِی در اسراییل ناکامِی ینشانه به کهحالی در فلسطینی یرزمنده هزار

 سازمان. شدند خارج لبنان از کردندمی حمل خود با را ِشانسبک هایسالح ،رزمنده نیروی

 .واگذارنمود لبنان ملِی مقاومِت گاِنرزمنده به را َاشسنگین هایسالح فلسطین بخِشِآزادی
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 غیرنظامی هایفلسطینی امنیِت تضمیِن به را ِمتحدهایاالت بود توانسته عرفات مذاکرات، طِی در

 شدند، خراج لبنان از فلسطینی گاِنرزمنده که آن محِض به اما،. نماید متعهد بیروت در باقیمانده

 .نمودند ترک را کشور این نیز ایتالیا و فرانسه آمریکا، نیروهای

 رهبِر جمایل بشیر اوت، سوموبیست در لبنان هایِراستیدست و اسراییلی گراِناشغال

بشیر  ِجمهورِیریاست اما،. کردند تحمیل لبنان ِجمهوِررییس عنواِنبه را فاالنژ های نظامی شبه

 َاشمرکزی مقِر در بمبی انفجاِر اثِر بر وی بعد روِز ودوبیست تنها و نکشیده درازا به چندان جمایل

 .واردشد بیروت غرِب به اسراییل که بود اقدام این از بعد بالفاصله. رسید قتل به بیروت شرِق در

 در. درآوردند محاصرهبه را شتیال و صبرا هایاردوگاه سپتامبر ُاِمپانزده در یلیاسرای هایتانک

 سِر بر فاالنژ هاینظامیشبه رهبراِن با اسراییلی نیروهای یفرمانده روز همان بعدازظهِر سه ساعِت

 مالقات ینا از پس. نمود مالقات" هاتروریست وجوِد از هااردوگاه سازِیپاک" اصطالح به گِیچگونه

 که است قرار ما دوستاِن" که شد داده اطالع ، شارون آریل اسراییل، وقِت دفاِع وزیِر به که بود

 تأییِد مورِد ما دوستاِن عملیاِت! باشد مبارک: "بود گفته پاسخ در شارون". شوند هااردوگاه وارِد

 ".ماست

 این پایاِن از پس که بود کسانی یناول یزمره در که اسراییلی نگاِرروزنامه ،26کاپیلیوک امنون

 :است داده شرح گونهاین بود افتاده اتفاق که را چهآن بود، کرده دیدن هااردوگاه از عملیات

 در. داشت ایگسترده ابعاِد ِعامقتل آغاز همان از که گفتندمی بگریزند بودند توانسته که هاییآن"

 افراِد تمامِی و شکسته را هاخانه درهای هاآن...  شدند کشته نفر صدها عملیات نخسِت ساعِت چند

 3-4 کودکان انداِم بسیاری هایخانه در. رساندندمی قتلبه جایک شام یسفره سِر بر را خانواده

 قاتلین اما،. دید شدمی بودند غلتیده خون به شانپتوهای در کهحالی در خواب لباِس در را ساله

 از پیش را شانهایقربانی جوارِح و اعضا بسیاری، موارد در هاآن. ندکردنمی اکتفا کشتن به فقط

 کوبیدِن با را بسیاری نوزداِن و کودکان فاالنژ کاراِنجنایت. بودند بریده برسانند قتل به کهآن
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 ساتور با که آن از پیش جوان، بسیار دختراِن حتا و زنان به. بودند رسانده قتلبه دیوار به سرشان

 ."بود شده تجاوز شوند، قصابی

 مجبور را هافراری تفنگ و سرنیزه با اسراییلی سربازاِن چگونه که دهدمی شرح گاهآن کاپیلیوک

 ِکمدست اردوگاه دو ساکنیِن نفر هزاربیست از که زد تخمین او. کردندمی کشتارگاه به بازگشتن به

 در نفر صدهفت ِکمدست که پذیرفتند دخو اسراییلی فرماندهاِن. باشند رسیده قتل به تن هزارسه

 .شدند کشته عملیات این

 سال همان سپتامبِر پنِج وبیست در اسراییل، در. برانگیخت را جهانیان اعتراِض ِعامقتل این

 به مجبور شارون آریل. شدند دولت برکنارِی خواهاِن و زده تظاهرات به دست نفر چهارصدهزار

 .شد دولت در دیگری پسِت پذیرفتِن و فاعد وزارِت سمِت از گیریکناره

 زیِر انگلیسی و فرانسوی ایتالیایی، آمریکایی، سرباِز هزارنفرسه به نزدیک که بود ِعامقتل این از پس

 که گونهآن ِشان،واقعی نقِش کهحالی در. شدند بیروت وارِد صلح حافِظ اصطالحبه نیروی پوشِش

 بود؛ پایتخت سراسِر بر َاشکنترل برقرارِی برای لبنان لِتدو به کمک بود، گفته ریگان رونالد

 از پس.  نبود دیگری چیِز دولت مخالِف لبنانِی نیروهای و هافلسطینی ضمنِی تهدیِد جز که امری

 .شد بیروت از خروج به حاضر اسراییل که بود امپریالیستی نیروهای حضوِر

 امین. شد گماشته کار سِر بر جمایل بشیر برادِر ،جمایل امین گیسرکرده به جدیدی دولِت

 نیروهای و نموده آوریجمع را فلسطینی" غیِرقانونی" گانپناهنده خواهدمی که کرد اعالم جمایل

 .نماید سالح خلِع را لبنان هایمسلمان یجامعه به متعلق لبنانی ناسیونالیسِت

. رسید امضا به جمایل امین و اسراییل میاِن قراردادی واشنگتِن گرِیمشاطه با و ۱993 مه ماِه در

 تل و واشنگتن مسلِط نقِش تضمیِن و اسراییل نظامِی آوردهایدست تحکیِم دنباِلبه نامهتوافق این

 یافته خاتمه را کشور دو میان جنگِی وضعیِت چنینهم قرارداد این. بود لبنان یآینده در آویو

 این اساِس بر. بود کشور دو هر" ارضی تمامیِت و یسیاس استقالِل" تضمیِن مدعِی و کرده اعالم

 خاِک در کیلومترچهل عمِق به اسراییل مرِز در و لبنان جنوِب در" امنیتی کمربنِد" یک قرارداد،
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 فرماندهِی. شود کنترل لبنانی و اسراییلی نیروهای توسِط بایدمی که شدمی گرفته نظر در لبنان

 رژیِم مزدوراِن از و لبنان ارتِش پیشیِن افسِر ،حداد سعد به منطقه این در لبنانی نیروهای

 .گردید واگذار اسراییل،

 نیروهای به بود ایاشاره که" خارجی  نیروهای  یهمه"  که   بود شده  خواسته  قرارداد  این در

 یلیاسرای مقاماِت خاطرهمین به. شوند خارج وقت اسرِع در کشور از بایدمی لبنان، در حاضر سورِی

 .کردند اعالم لبنان از هاسوری خروِج به مشروط را اسراییل گِراشغال نیروهای خروِج

 مورِد در روزنامه این سردبیراِن سالهمان مه ماِه ُاِمده در تایمزنیویورک یروزنامه یسرمقاله در

 ترنزدیک گامیک را بزرگ اسراییِل ایجاِد امِر قراردادی چنین: "که نوشتند قرارداد این یامضا

 عربستاِن مصر، از متشکل ِمتحدهایاالت داِرطرف ائتالِف یک بزرگ، اسراییِل ایجاِد از پس. سازد می

 توسِط جوالن هایبلندی و غربی ساحِل هضِم و جذب و ساف نابودسازِی به لبنان و اردن سعودی،

 ."رساند خواهد مدد اسراییل

 را ایتازه دیپلماتیِک تالِش عربی کشورهای دیگر و سعودی عربستاِن همراِهبه ساف دیگر، سوی از

 طرِح ۱992 سپتامبِر در( مراکش) فاس در عربی کشورهای کنفرانِس در عرب سراِن. بود کرده آغاز

 امنیِت شورای از طرح این. پذیرفتند را فلسطین یمسئله حِل برای فهد زادهشاه پیشنهادی

 مستقِل دولِت" جمله از و منطقه هایدولت تمامِی میاِن حصل که خواستمی متحد ملل سازماِن

 .نماید تضمین را" فلسطین

 این. بود شده آشکاری چرخِش دچاِر هفتاد یدهه ینیمه به نسبت ساف دیپلماتیِک موضِع

 در و اردن در ۱9۷9 سال در ساف که بود سنگینی ضرباِت یواسطه به نخست یوهله در چرخش

 دلیِل به عالوه،به. بود خورده دیگر جاهای و لبنان در هشتاد یدهه اوایِل و دهفتا یدهه اواخِر

 یجبهه اردن روِد غربِی ساحِل و غزه نواِر در اسراییل حاکمیِت برابِر در مقاومت یتوسعه و رشد

 .بود شده گشوده ایتازه
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 که فلسطین سرزمیِن یگوشه هر در را" ِملی حاکمیت" ایجاد پیشنهاِد ساف ۱9۷4 سال در

 کهآن از پس و سال همان اواخِر در. بود نموده ارایه را باشد شده آن از خروج به مجبور اسراییل

 هایتالش به سازمان این شد، شناخته رسمیتبه متحد ملِل عمومِی مجمِع توسِط ساف

 سوریه، اردن، مصر، هایدولت همراِهبه ساف ،۱9۷1 سال یژانویه در. زد دست ایتازه دیپلوماتیِک

 ملِل امنیِت شورای به فلسطین یمسئله آمیِزمسالمت حِل برای را طرحی شوروی جماهیِر اتحاِد و

 یک ایجاد و ۱91۷ از پیش مرزهای به اسراییل نشینِیعقب خواهاِن طرح این. نمود ارایه متحد

 و فلسطین، دولِت ییل،اسرا حِق طرح این. بود غزه نواِر و غربی ساحِل در متمرکز فلسطینِی دولِت

به و امن مرزهای چارچوِب در آمیزمسالمت زیستِیهم" برای را منطقه دیگر هایدولت یهمه

 طرح این امنیت شورای در ِمتحدهایاالت ینماینده. دادمی قرار تأیید مورِد" شده شناخته رسمیت

 .کرد وتو را

 را ساف یشدهاعالم پیش از اهداِف در چرخش ۱992 سال در فاس کنفرانِس مصوِب طرِح

 ۱91۷ جنگ در که هاییسرزمین از اسراییل خروِج ازای در که بود شده حاضر ساف. آشکارساخت

 رسمیتبه را اسراییل نواحی، آن در فلسطینی دولِت تأسیِس برای مجوز گرفتِن و بود کرده اشغال

 .برقرارسازد دیپلوماتیک عادِی روابِط آن با و شناخته

 در ساف ینماینده و فلسطین بخِشِآزادی سازمان اجرایِی یکمیته عضِو ،لحوتا شفیق

 چنین از برآمده فلسطینی حاکمیِت ایجاِد که بود گفته ۱992 مارس ماِه در ایمصاحبه در لبنان،

: که گفت او. خواهدگذاشت پایان ینقطه اسراییل علیه مسلحانه یمبارزه ضرورِت به قراردادی

 شهرونداِن گاِندیده برابِر در نیز فلسطین دولِت و فلسطینی، شهرونداِن گاِندیده برابِر در اسراییل"

 روِیپیش در را مدلی ما...  خواهدبود منشیآزاد ما پاسِخ تعصِب برابر در. خواهدداشت قرار اسراییل

 را قطبی ما. بکشد چالشبه را اسراییل فعلِی گاهدست که داد خواهیم قرار اسراییلی شهروندان

 که نیست تردیدی زیرا کند،می جذب خودبه را هایهودی یآینده هاینسل که نمود خواهیم ایجاد
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 بنیان ما که پلورالیستی و باز یجامعه سمتبه و کشیده دست صهیونیستی گتوهای از هاآن

 ."آمد خواهند نهیم می

 الفتح دروِن در اقلیت گروِه یک صدر در ،ساف نظامِی فرماندهِی پیشیِن معاوِن ، موسی سعد

 خائن طرحی چنیِن یامضا خاطِربه را عرفات و نموده محکوم را فاس طرِح از ساف حمایِت

 در را انشعابی تا نمود تالش سوریه، ِجمهوررییس اسد حافظ پشتیبانی با وی ،۱993 در. نامید

 علیه عیارتمام جنگ کی برای ایبهانه به ساف دیپلماسی به وی انتقاد. کند ایجاد ساف

 .شد تبدیل کردند،می حمایت ساف از که لبنان در فلسطینی گاِنپناهنده های اردوگاه

 عنواِنبه آن از بتواند شده تضعیف ساِف اختیارگرفتِن در با تا که بود آن دنباِل به اسد حافظ

 هایبلندی سِر بر توافق به رسیدن جهِت اسراییل و متحدهایاالِت  بر فشار اعماِل برای ایوسیله

 با حکومتی تشکیِل و جوالن هایبلندی از اسراییل خروِج اسد اصلی هدِف. کند استفاده جوالن

 .بود لبنان در سوریه داِرطرف و ثبات

 سوریه نیروهای کهجایی بقا، یدره در هافلسطینی مراکِز به حمله با ساف علیه موسی حمالِت

 آوردِن دستبه در موسی سعد موفقیت عدِم از پس. شد آغاز ۱993 مه ماِه در بودند، مستقر

. کنند محاصره را هافلسطینی مواضِع سوری هایتانک تا داد فرمان اسد حافظ عمده، هایپیروزی

 از را فلسطینی نیروهای تا شد موفق موسی سرانجاِم که بود نظامی هایحمایت گونهاین پِی در

 .سازد خارج بقا یدره

 و سوری سرباِز هزاردوازده محاصرهبه مدیترانه ساحِل در تریپولی نزدیکِی در فلسطینی هایاهاردوگ

 هاسوری حمالِت ینتیجه در. قرارگرفت سنگین یخانهتوپ و تانک صدوپنجاهسی از بیش

 حاِل در هااردوگاه از نشینیعقب از پس ساف واحدهای که هنگامی. شدند کشته صدهانفر

 به را شهر اسراییلِی داِرتوپ هایقایق بودند، تریپولی شهر داخِل در مقاومت ایجاِد و سنگربندی

 .بستند گلوله
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  کِل دبیر یاسرعرفات رهبرِی تحِت فلسطینِی یرزمنده چهارهزار سال، همان دسامبِر ماِه در

 ِطتوس تونس باراِنبمب از پس. شدند تونس به عزیمت و تریپولی یتخلیه به مجبور ،ساف

 یعمده ساف گذاشت، جابه بسیاری هایکشته که ۱995 سال در اسراییلی هواپیماهای

 .ساخت منتقل عراق به را َاشهای فعالیت

 برخوردار فلسطین مردِم قوِی حمایِت ازساف  رهبرِی َاش،هایپیمان هم و سوریه تجاوِز طوِل در

 اردن رود غربی ساحِل از گزارشی در ۱993 ژانویه اوِل یشماره در مانیتور ساینس کریستین. بود

 شهروندان،. است برانگیز تعجب غربی ساحِل در عرفات آقای از پارچهیک حمایت: "که نوشت

 هایروزنامه در آگهی چاِپ با کارگری هایاتحادیه رهبراِن و متخصصین جویی،دانش هایگروه

 یاسر از را ِشانحمایت و کرده محکوم را ساف  رهبری بر سوریه فشارهای گیهمه زبان، عرب

 ."نمودند اعالم عرفات

 آزادِی برای دموکراتیِک یجبهه. نمود تجربه ۱993 سال در را دیگر انشعاِب یک ساف 

 دفتِر که را بلوکی هاگروه از دیگر برخی و ،فلسطین آزادِی برای خلق یجبهه ،فلسطین

 مخالِف اگرچه تازه، بندیدسته این. ادندد تشکیل قرارداشت، سوریه پایتخت دمشق در َاشمرکزی

 .کردمی انتقاد نیز ساف علیه سوریه نظامِی هایحمله از اما بود، عرفات رهبرِی

 خلِق بر ایرحمانهبی هایضربه افتاد، اتفاق لبنان در ۱993 و ۱992 هایسال در که وقایعی

 سال در هافلسطینی راندهشدن بیرون و اسراییل تأسیِس با تنها شدت نظِر از که بود فلسطین

 برابِر در هافلسطینی رهبرِی با که مقاومتی. باشدمی قیاس قابِل ۱91۷ شکست یضربه با و ،۱949

 صورت سوریه هایپیمان هم هایحمله مقابل در سپس و اسراییل، سوی از بیروت یمحاصره

 .گردید همبارز در هافلسطینی میاِن در نفسبهاعتماد تقویِت باعِث گرفت

 رفته دست از هایزمینه از بخشی تا داد را امکان این ساف به دیگر باِریک لبنان در بعدی تحوالِت

 .آورد دستبه دوباره را
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 با بود، آمده کار سِر بر اسراییل پشتیبانِی با و ِمتحدهایاالت  توسِط که جمایل امین دولِت

 اسراییل، و ِمتحدهایاالت  یفزاینده فشاِر رغِمبه ،دیگر سوی از. شد روروبه روزافزونی های مخالفت

 از َاشنیروهای ساختِن خارج از و نشد اسراییلـ  لبنان ۱993 قرارداد تأییِد به حاضر سوریه دولِت

 .زد باز سر لبنان

 مذهبی گروِه ترینبزرگ و کشور این جمعیِت درصِدچهل که لبنان یشیعه هایمسلمان یجامعه

 از الهام با. کردندمی بازی لبنان هایتحول در را ایفزاینده نقِش تدریجبه دادند،یم تشکیل را

 به و پیوسته جمایل مخالفیِن مقدِم صِف به هاگروه این بود، پیوسته وقوعبه ایران در که انقالبی

 نسوی،فرا آمریکایی،" صلح حافِظ" اصطالحبه نیروهای حضوِر و اسراییل گرِیاشغال علیه مخالفت

 .برخاستند انگلیسی و ایتالیایی،

 به مجبور کشور این دولِت اسراییل، داخِل در مخالفت افزایِش و لبنان در مقاومت ینتیجه در

 تأخیر ریگان دولِت خواسِت البته،. شد بیروت نزدیکِی در شوف هایبلندی از َاشنیروهای یتخلیه

 کنترِل زیِر بالفاصله شد، آزاد ترتیب این به که طقیمنا هرحال، به. بود اسراییل نیروهای خروِج در

 .درآمد دروز هاینظامیشبه

 مبادرت ِمتحدهایاالت جنگِی هایکشتی نواحی، این در دولتی نیروهای شکسِت از گیریپیش برای

 سوی از جنگی کشتِی هاده از متشکل بزرگی ناوگاِن. نمودند دروز نیروهای مواضِع باراِنگلوله به

 به نزدیک متحدهایاالِت دولِت. بود آمده گرد لبنان هایآب در َاشهایپیمانهم و اشنگتنو

 ایتالیا، بریتانیا،. بود کرده بسیج کشور آن ساحلِی هایآب در و لبنان داخِل در را نیرو هزار چهارده

 چنانهم راییلاس و داشتند، آماده و حاضر جاآن در را تریکوچک نیروهای کدام هر نیز فرانسه و

 .داشت اشغال زیِر را کشور از مناطقی

 ،جمایل امین منزوی دولِت از َاشمتحدان و متحدهایاالت  جنگِی هایحمایت افزایِش موازاِت به

 یک ،۱993 اکتبر ودومبیست در. گرفتندمی قرار مختلف هایگروه تهاجِم مورِد خارجی نیروهای

 که شد منفجر بیروت فرودگاِه در ِمتحدهایاالت  دریایِی نیروی ِرمق در منفجره مواِد حاوِی کامیوِن
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 روز همان در دیگر انفجاِر یک در. گردید آمریکایی سرباِز ونهوسیدویست شدن کشته به منجر

 اسراییل نظامِی مقِر در دیگری کامیون نوامبر، چهارِم در. شدند کشته فرانسوی سرباِز چهل از بیش

 در. گردید گراشغال نیروهای از نامعلومی تعداِد شدِن کشته به منجر که شده منفجر صور شهِر در

 لبنان در سوری نیروهای مواضِع باراِنبمب به مبادرت آمریکایی هواپیماهای سال همان دسامبِر

 سوری نیروهای اسارِت به نیز خلبان یک و سرنگون آمریکایی هواپیمای دو آن طِی که نمودند

 .درآمد

 امپریالیستی کشورهای دیگر و ِمتحدهایاالت اسراییل، در بسیاری هایبحث بروز باعِث هاضربه این

 نظامِی نیروی اعزاِم مخالِف کشورها این در عمومی افکاِر. شد داشتند نظامی حضوِر لبنان در که

 .بود جمایل رژیِم از حفاظت برای تِربیش

 در ارتش از استفاده به اعتراض در لبنان رتِشا دروِن در مخالف نیروهای ،۱994 سال یفوریه در

 قیاِم یک دنباِلبه جمایل مخالفیِن کهآن از پس .برداشتند شورش به سر هامسلمان سرکوِب

 دستوِر بالفاصله متحده،ایاالِت ِجمهوِررییس ،ریگان گرفتند، دستبه را بیروت غرِب کنترِل عمومی

 اصطالحبه نیروهای. نمود صادر را دریا در استقراِرشان و لبنان خاِک از آمریکایی نیروهای خروِج

 .شدند خارج بیروت از نیز" صلح حافِظ"

 ۱993 مه قرارداِد ِجمهوریریاست مقاِم حفِظ در سوریه حمایِت آوردِن دستبه برای جمایل امین

 در عمیق هایفاختال وجوِد دیگر سوی از و سو،یک از اسد موافقِت. نمود اعالم ملغی را اسراییل با

ریاست یدوره پایاِن تا که داد را فرصت این جمایل به مجموِع در لبنان اپوزسیوِن میاِن

 نیروهای یکلیه سال همان یمیانه تا. بماند باقی سمت این در ۱999 سال در َاش ِجمهوری

 خویش تجاوِز هب کماکان کهحالی در کردند، نشینیعقب مرزی نواِر در لبنان یحاشیه به اسراییلی

 دیگر باِر ساف ِمتحده،ایاالت  و اسراییل نفوِذ کاهِش موازاِت به. دادندمی ادامه لبنان دیگر نقاِط به

 .آورد دستبه کشور این در تریبیش عمِل آزادِی توانست
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 استفاده ساف درآوردِن کنترل زیِر برای امل سازماِن از تا نمود سعی دیگر تالشی در اسد حافظ

 اگرچه. بود لبنان یشیعه هایمسلمان بورژوازِی ینماینده بری، نبیه رهبرِی به امل سازماِن .کند

 که بودند کرده اعالم سازمان این رهبراِن اما، داشت، شرکت بیروت غرِب نبردهای در امل سازماِن

 پاگیرِی رابِرب در امل پاسِخ. شوند لبنان در هافلسطینی یمبارزه یدوباره رشِد مانِع َاندمصمم

 .بود نظامی نیروی از رحمانهبی یاستفاده لبنان در ساف نیروی یدوباره

 آن طِی در که آغازنمود شد معروف" هااردوگاه جنِگ" به که را چهآن امل سازماِن ،۱995 مه ماِه در

 زمانسا این دستبه صبرا در بیمارستانی در بستری بیمار وپنجبیست جمله از و کشته نفر صدها

 این. بود مقایسه قابِل ۱992 در اسراییل هایحمله با جانی تلفاِت و هاخرابی میزاِن. شدند اعدام

 سعد رهبرِی به سوریه داِرطرف منشعبیِن حتا گاهًا که را فلسطینی هایگروه متحِد مقاومِت تجاوز

 .برانگیخت شد،می شامل هم را موسی

 فلسطینی هایاردوگاه به امل سازماِن واحدهای حمالِت ۱99۷ آوریل تا ۱991 اکتبِر یفاصله در

 دسِتبه فلسطینی هایاردوگاه یمحاصره. گردید فلسطینی صدهشت از بیش شدِن کشته به منجر

 هایفلسطینی قیاِم از وسیعی طوِربه لبنان عمومِی افکاِر کهآن از پس و ۱999 سال در امل سازماِن

 سوریه به وابسته واحدهای که بود قیام این خالِل در اما،. یافت تمهخا نمود حمایت اسراییل داخِل

 هایاردوگاه از را ساف توانستند هافلسطینی به هجوِم با شدندمی رهبری موسی سعد توسِط که

 .سازند خارج البراجنه برج و شتیال

 روند این در اما، بود، مانده عاجز لبنان اشغاِل در َاشهایهدف به یابیدست از اسراییل رژیِم اگرچه

 یک در تا که مجبورشدند لبنان در فلسطینی یپناهنده صدهاهزار. دید آسیب شدت به نیز ساف

آزادی سازماِن برای ِشانحمایت و لبنان در ِشاناقامت حِق حفِظ برای خونین نبردهای از سلسله

 .بمانند دور به فلسطین یمبارزه از حمایت یادامه از ترتیب بدین و درگیرشده فلسطین بخِش
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 و زده، مصر و اردن برابِر در دیپلماتیک ابتکارهای به دست انزوا با مقابله منظوِر به ساف رهبری

 خلِق یشدهشناخته رسمیتبه ینماینده عنواِنبه َاشموقعیت حفِظ برای تا نمود تالش زمانهم

 غزه نواِر و غربی ساحِل در هاسطینیفل یمبارزه در حضورش به عرب، هایدولت درمیاِن فلسطین

 نموده مالقات انورسادات جانشیِن ،مبارک حسنی با یاسرعرفات ،۱993 دسامبِر در. شدتبخشد

 ساف به مقابل در نیز مبارک حسنی. نهاد پا زیر را ِعرب لیگ توسِط مصر بایکوِت ترتیب بدین و

 ملک و عرفات ،۱994 سال یفوریه در. کند بازگشایی را مصر در َاشدفترهای که داد اجازه

 در هافلسطینی یمبارزه از حمایت برای مشترک یکمیته که نمودند توافق اردن، پادشاِه ،حسین

 اردن روِد غربِی ساحِل در محلی رهبراِن از نفر ودوچهل. سازند فعال نو از را غزه نواِر و غربی ساحِل

به جرِم به آن خاطِر به را عده این سراییلا که امری کردند، دیدار حسین ملک و عرفات با

 .ساخت محکوم شکنیقانون اصطالح

  و غربی ساحِل  جواِرهم کشورهای در دهیسازمان برای را تریبیش فضای ساف به هاتوافق این

 تحکیم کنند خنثی را اسد هایحمله توانستندمی که کشورهایی  با را  َاشرابطه و  داد، غزه  نواِر

 .نمود

 زیر ۱91۷ و ۱949 هایسال بین که غربی، ساحِل هایفلسطینی و اردن میاِن دیرباِز ارتباِط

 گاِنرزمنده عملیاِت برای ایویژه موقعیِت کشور این به قرارداشتند، اردن پادشاهِی حاکمیِت

 غربی ساحِل در اردن پوِل. دهندمی تشکیل هافلسطینی را اردن جمعیِت تِربیش. دادمی فلسطینی

 دریافت اردن از را کارشان جواز غربی ساحِل متخصصیِن دیگر و وکال پزشکان، و بوده، رایج

 اردن پادشاهِی سوی از اجتماعی تأمیِن هایبرنامه و پزشکی خدماِت مرکِز از برخی. کنند می

 اردن دولِت بگیِرحقوق غربی ساحِل در شاغل دولتِی کارمنِد هزارچهاروبیست حدود و شده تأمین

 هاآن به بایدمی نیز اسراییل رژیِم و داشته اردنی پاسپورِت غربی ساحِل هایفلسطینی. باشندمی

 مرز سوی دو هر در خویشاوند دارای بسیاری هایخانواده. بدهد را اردن به آمدورفت یاجازه

 .باشند می



 

 

 فرد فلدمن 13

 در خود برای ترییعوس پای جای ساف به شدن نزدیک با تا که بود آن دنباِلبه حسین ملک

 یاجازه ساف سبب همین به. سازد فراهم را داشت آن بر ارضی ادعای هنوز که غربی ساحِل

 یعمده رهبراِن از یکی ،(ابوجهاد) الوزیر خلیل و یافته را اردن سراسِر در دفتر پانزده گشودِن

 از توانست شد، ترور یلیاسرای کماندوهای دسِتبه ۱999 مه ماِه در بعدًا که ساف نظامِی و سیاسی

 .کند فعالیت به شروع کشور این

 و ۱9۷۷ هایسال بین. شد زمان هم غربی ساحِل هایفلسطینی یمبارزه تشدیِد با هاتحول این

 رقم این. گرفت در اسراییل ارتِش و هافلسطینی میان درگیری پانصد ساالنه میانگین طوَربه ،۱992

 روزه سه اعتصاِب یک طِی در ۱992 مارس در. رسید سال در مورد هزارسه به بعد سالپنج طی در

 دنبال به. رساند شهادت به را فلسطینی شش اسراییل ارتِش بود، همراه گسترده تظاهراِت با که

 دلیرانه مقاومِت با گیهمبسته در متعددی و گسترده تظاهراِت لبنان، در اسراییل نظامِی یمداخله

 .شدمی برپا بیروت یمحاصره یدوره در هافلسطینی رهبرِی به

 یورش شتیال و صبرا هایاردوگاه به اسراییل حمایِت با لبنان هایفاالنژیست کهآن از پس

 ودوِمبیست در. یافت گسترش نیز اسراییل نشیِنعرب مناطِق به هادرگیری و تظاهرات موِج بردند،

 و صبرا در هافلسطینی ِعاِمقتل به اعتراض در اسراییل ساکِن فلسطینِی اعراِب ۱992 سپتامبر

 در تنها هااعتصابی و پلیس میاِن هادرگیری طِی در. زدند دست عمومی اعتصاِب یک به شتیال

 .شدند زخمی نفر دووچهل از بیش ناصره

 َاشهدف که" 27روستایی هایاتحادیه" ایجاِد در را اسراییل هایتالش هااعتصاب و تظاهرات موِج

 و حمله مورِد ۱993 سال در هافلسطینی کههنگامی. کشانید شکست به بود، ساف نفوِذ با لهمقاب

                                                                 
 

27 
27 “Village leagues” –  )و به دست مناخم بگین ایجاد  7891که در سال اتحادیه های روستایی )که بعضا شوراهای روستایی نیز نامیده می شد

بود.  این به اصطالح اتحادیه ها بستر مناسبی برای رشد و نمو فلسطینی هایی بود که  سافشده بود، اولین تالش اسراییل برای ایجاد آلترناتیوی در برابر 
پاداش فعالیت های مبارزین محلی را به مقام های اسراییلی گزارش می دادند.  حاضر به همکاری با اسراییل بودند.  اعضا این اتحادیه ها در ازا دریافت پول و 

چین و شین بت، سازمان اطالعات و جاسوسی اسراییل، تعداد دست کم دویست تن از این افراد را آموزش نظامی داده و از طریق این شبکه هزاران خبر

 جاسوس را در خدمت داشت. 
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 به دست غربی ساحِل ساکِن هایفلسطینی دیگر باِر یک قرارداشتند، سوریه رژیم نیروهای هجوِم

 .زدند اسد دولِت ساختن درمحکوم و ساف از حمایت در تظاهرات

 دولِت" که رساندند یامضا به را اینامهپیمان حسین ملک و تیاسرعرفا ۱995 ساِل یفوریه در 

 خروِج" خواهاِن و دانسته" هافلسطینی ناپذیِرخدشه حاکمیِت حِق تجسِم یمثابهبه را فلسطینی

 به عوض در نامهپیمان این. بود" ۱91۷ جنِگ در شده اشغال مناطِق تمامِی از اسراییل کامِل

 را" امنیت شورای و ملل سازمان هاینامهقطع اساِس بر جانبههمه صلِح" یک یوعده اسراییل

" فلسطین و اردن عربی کشورهای کنفدراتیِو" از بخشی فلسطین دولِت اساس، این بر. داد می

 .شدمی محسوب

 تا که خواست وی از نظامی هایکمک قطِع به حسین ملک تهدیِد با واشنگتن میان، این در

 نیز حسین ملک. قراردهد فشار زیِر تربیش هم باز امتیازدهِی و نشینیعقب برای را ساف رهبراِن

 رژیِم مشروعیِت برداشته، دست سرنوشت تعییِن حِق برای مبارزه از تا که فشارگذاشت زیِر را ساف

 که غربی ساحِل و غزه نواِر از بخشی هر بر را اردن حاکمیِت و پذیرفته، قیدوشرط بدوِن را اسراییل

 .بپذیرد شودمی تخلیه اسراییل سوی از

 تمامِی به دادن خاتمه برای ساف به حسین ملک نرفت، فشارها این بار زیِر ساف که هنگامی اما،

 درگیِر که را فلسطینی هر که نمود تهدید و داده اولتیماتوم اسراییل علیه َاشنظامی عملیاِت

 منع آینده در صلحی یمذاکره گونه هر در شرکت از باشد بوده اسراییل علیه  نظامی ی مبارزه

: که نمود اعالم ۱991 یفوریه ُاِمنوزده در حسین ملک و نرفت بار زیِر هم باز عرفات. نمود خواهد

 تمام دیگر چیزهمه ما میاِن. باشیم داشته ایرابطه گونههیچ ساف رهبرِی با خواهیمنمی دیگر ما"

 ."است شده

. گردید اخراج کشور از نیز الوزیر خلیل و شد، بسته اردن در افس دفترهای تمامِی دیگر باِر یک

 حمایِت جلِب و غربی ساحِل در ساف ساختِن اعتباربی برای را وسیعی فعالیِت نیز حسین ملک
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 جمهوِررییس ،مبارک حسنی آن از بعد ماه یک. نمود آغاز منطقه این در ساکن هایفلسطینی

 .داد را ساف یدفترها شدِن بسته دستوِر نیز مصر

 بود کرده اعالم و نموده مالی هایکمک قطِع به تهدید کهآن رغِمبه ، حسین ملک هایتالش اما،

 یک در. ماند نتیجهبی کاماًل ساخت، خواهد باطل کنند حمایت ساف از که را کسانی پاسپورِت که

  هافلسطینی درصِد دوسهنو شد، انجام غزه نواِر و غربِی ساحِل در ۱991 سپتامبر در که نظرسنجی

 نظرشان مورِد رهبر عنواِن به عرفات از نیز درصد هفتاد و دانسته خود ینماینده عنواِنبه را ساف

 این بر اردن حاکمیِت نیز درصد شش و برگزیدند، را حسین ملک درصد سه تنها. بردند نام

 .پذیرفتند موقت، امر یک عنوانبه اگرچه را، مناطق

 که هاییانشعاب بر غلبه برای تالش تا که شد باعث ساف علیه حسین ملک سوی از حمالت این

 ،۱99۷ آوریل در. گردد آغاز بود نموده شقه شقه را سازمان این لبنان در ۱992 جنگ زماِن از

 و فلسطین آزادِی برای دموکراتیک یجبهه یدوباره اتحاِد به اقدام الجزیره در ساف کنفرانس

 ، حسین ملک با ساف پیمان. نمود هاگروه دیگر و فتح با فلسطین آزادِی برای خلق یجبهه
 .گردید باطل کنفرانس این در رسمًا بود، گذاشته پا زیِر را آن خود وی که

 پا از و ساف تضعیِف برای هاییراه یافتِن دنباِل به نیز عرب فئوداِل و داریسرمایه هایدولت دیگر

 واشنگتن یمداخله و عراق و ایران میان جنِگ گیرِیاوج. برآمدند هافلسطینی یمبارزه درآوردن

 .ساخت فراهم کار این برای را زمینه عراق نفع به

 برخالِف کنفرانس کاِر دستوِر شد، برگزار امان در ۱99۷ نوامبِر در که عرب سراِن کنفرانِس در

 حمایِت فراخواِن به باراین یافت،می اختصاص فلسطین یمسئله به عمده طوِربه که همیشه

 انستیتوی مدیِر ،28پایپز دنیل. داشت اختصاص ایران با جنگ در عراق از عربی کشورهای

 که زمانِی از بارنخستین برای: "که است گفته شعف با خصوصاین در خارجی سیاسِت تحقیقاِت

 با شانمناقشه از ترمهم چیزی که نمودند توافق عرب رهبراِن ایجادشد، ۱945 سال در عرب لیگ
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 کهنه موضوِع این که رسدنمی نظر به. عراق و ایران میان جنِگ یعنی: دارد وجود نیز اسراییل

 ِمتحدهایاالت ائتالِف آن جایبه که زیرا باشد، داشته اهمیتی دیگر اسراییل از متحده ایاالِت حمایِت

 ."است گرفته شکل ایران علیه اعراب و

 از بود، شده تهیه اردنی هایمقام توسِط ظاهرًا که کنفرانس پایانِی ییهاعالم انگلیسی یترجمه در

 ینسخه در اگرچه بود، شده خودداری فلسطین خلِق قانونِی ینماینده تنها عنواِنبه ساف به اشاره

 .بود شده اشاره آن به عربی

 

 ( ۹۱۹4)دسامبر  انتفاضه

 کارگراِن حامِل خودرو دو به اسراییل ارتِش یوِنکام یک برخورِد اثر بر ۱99۷ دسامبر ُاِمهشت در

 در ابتدا مسئله این به اعتراض در اعتصاب و تظاهرات. شدند کشته نفر چهار غزه نواِر در فلسطینی

 گسترش اسراییل اشغاِل زیِر فلسطیِن سراسِر به سرعتبه سپس و آغازشده غربی ساحِل و غزه نواِر

 .شد آغاز فلسطین خلِق یانتفاضه ترتیب بدین. یافت

 راآن خود که مردم دموکراتیِک حقوِق به تهاجم و رحمانهبی هایسرکوب افزایِش با اسراییل رژیِم

 وقِت دفاِع وزیِر رابین اسحق. برخاست مردم هایاعتراض با مقابله به نامید،می" آهنین مشِت"

 ترتمام چه هر شدِت و قدرت با ار هااعتراض و تظاهرات" که داد فرمان نظامی نیروهای به اسراییل

 که ماست یعهده بر امروز: "که گفت نیز اسراییل وقِت وزیِرنخست ،شامیر اسحق". بکوبند هم در

 به گانشدهکشته تعداِد ۱999 آوریل تا". بکاریم هاعرب دِل در را مرگ از ترس دیگر باِریک

 .رسید تن هزارسی از بیش به هازندانی عداِدت و نفر هزارششوچهل به مجروحین تعدِاد و پانصدنفر

 روِد غربِی ساحِل و غزه نواِر سراسِر در اعتراض و اعتصاب. نشکست درهم اما، ها،فلسطینی مقاومِت

 سویآن در که را فلسطینی کارگِر هاهزارده حمایِت کماکان عمومی هایاعتصاب. یافت ادامه اردن

. نمود جلب ساخت،می جدا اشغالی فلسطیِن یبقیه از را غربی ِلساح و غزه که سبز نواِر اصطالحبه

 سرکوِب رغِمبه. پیوستندمی هااعتراض به سبز خِط سویآن ساکِن هایفلسطینی بسیاری موارِد در
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 خنده برچیدِن" اسراییلی خبرنگاِر یک قول به که َاشهدف به یابیدست از اسراییل رژیِم وحشیانه،

 .ماند عاجز" بود فلسطینی یهاجوان لباِن از

 و جوانان، همین. اندوختند بهاییگران تجارِب ایتوده مبارزاِت خالِل در جوان یرزمنده هزاران

 ساحِل و غزه نواِر سراسِر در را تشکیالت صدها از وسیعی یشبکه که توانستند هافلسطینی دیگر

 است، شده اعالم ممنوع اکنون که تماعیاج کاِر برای جوانان هایکمیته. کنند دهیسازمان غربی

 .است نمونه یک تنها

 و جهان سراسِر در شانمبارزه با گیهمبسته تقویِت باعِث انداختند راهبه هافلسطینی که را نبردی

 دموکراسِی" عنواِنبه غلط به که اسراییل واقعِی یچهره که جایی شد، متحدهایاالِت در جمله از

 .گردید افشا پیش از بیش شود،می نامیده هادییهو بهشِت و" مترقی

 درکشورهای که بود تغییراتی عمِق یدهندهنشان شد، صادر مبارک حسنی سوی از که ایبیانیه

 غربی ساحِل و نواِرغزه به مربوط هایطرح که بود گفته َاشبیانیه در وی. بود پذیرفته صورت عربی

 اکنون بود گرفته قرار توافق مورد اسراییل و مصر میان ۱9۷9 سال در دیوید کمپ قرارداِد در که

 ".است رسیده پایان به َاشمصرف تاریِخ و داشته تعلق گذشته به که است امری"

 را ساف و برداشته دست غربی ساحِل بر حاکمیت ادعای از رسما ۱999 یژوییه در حسین ملک

 اردن دولِت کاِر این. شناخت رسمیتهب جاآن در ساکن هایفلسطینی ینماینده تنها عنواِنبه

 دیگر و مالی هایکمک قطِع پیشنهاِد منظوِربه درآمدیپیش عنواِنبه صرفًا و ساف با مشورت بدون

 ملک اقداِم این. شد انجام داشت، ِغربی ساحل ساکِن هایفلسطینی با اردن که هاییبستگی

 با توافقی به رسیدن برای اسراییل و متحدهایاالِت هاینقشه که واقعیت این بر بود تأییدی حسین

 .است شده برآب نقِش فلسطین مردِم یکیسه از و غربی ساحِل سِر بر اردن

 اینامهقطع ۱99۷ دسامبر در غزه نواِر و غربی ساحِل در فلسطینی رهبراِن تریِنسرشناس از برخی

 یشکنجه و رنج مورِد در بسیاری حقایِق یکنندهبیان نامهقطع این. دادند انتشار ماده چهارده در را



 

 

 نبرد رهایی بخش فلسطین و اعراب 11

 در و اسراییل؛ رژیِم هایگیویژه مورِد در کشند؛می دوش به سرکوب باِر زیِر در که فلسطین خلِق

 :از َاندعبارت نامهقطع این مواِد از برخی. هاستفلسطینی یمبارزه اهداِف یزمینه

 

 بند؛ در کودکاِن تمامِی آزادِی همه بر قدمم و اخیر، قیاِم گاِنگیرشدهدست یهمه آزادِی ـ

 ِشان؛وطن به...  تبعیدی هایفلسطینی یهمه بازگشِت آزادِی و تبعید سیاسِت لغِو ـ

 خروِج و غزه، نواِر و غربی ساحِل در فلسطینی گاِنپناهنده هایاردوگاه یمحاصره فورِی یخاتمه ـ

 مسکونی؛ مناطِق تمامِی از اسراییل ارتِش

 ممنوعیِت لغِو جمله از سیاسی، هایآزادی درمورِد شده اعمال هایمحدودیت تمامِی ِولغ ـ

 طرف؛بی نهادی نظارِت زیِر هاشهرداری انتخاباِت یآزادانه برگزارِی برای سازیآماده آیی، مه گرده

 به طینفلس بخِشآزادی سازماِن و اشغالی مناطِق ساکنیِن میان سیاسی ارتباِط" ساختِن قانونی ـ

 شرکت ساف، یکنندهرهبری نهاِد فلسطین، ملِی شورای هایجلسه در بتوانند هاآن که شکلی

 .کنند

 از تا که است نموده اتخاذ اسراییل رژیِم که معیارهایی به نامهقطع این مواِد از دیگر برخی در

 در ارزان کاِر به رمجبو را هاآن و نموده مالکیت سلِب غزه نواِر و غربی ساحِل هایفلسطینی

 :است شده پرداخته بنماید سبز خِط اصطالحبه فراسوی

 

 تمامِی بازگرداندِن و نشینیهودی هایشهرک ایجاِد و زمین غصِب سیاسِت به دادن پایان"ـ

 که است این شود اشاره آن به باید که اینکته." آن فلسطینِی صاحباِن به شده غصب های زمین

 هافلسطینی از زور به کنون تا غزه نواِر هایزمین درصِد سی و غربی حِلسا هایزمین از نیمی

 .است شده گرفته

 هایبرنامه و آرتزین، هایچاه و صنعتی هایپروژه و ساختمان یاجازه صدوِر در محدودیت لغِو"ـ

 ."اشغالی مناطِق در کشاورزی یتوسعه
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 کرده اتخاذ آب منابِع از اشغالی مناطِق تِنساخ محروم برای اسراییل که معیارهایی تمامِی لغِو ـ

 ."است

 مناطِق در شده تولید صنعتی و کشاورزی محصوالِت قباِل در تبعیض سیاسِت به دادن پایان" ـ

 ."اشغالی

 مهاجِر کارگراِن مزِد از که را دالری صدهامیلیون اسراییل دولِت که شدند آن خواهاِن هافلسطینی

 از اجتماعی هایبیمه مزایای بابِت مبلغی اسراییل، در. بازگرداند هاآن به است کرده کم فلسطینی

 گیزنده غزه نواِر و غربی ساحِل در که هاییآن کهحالی در شود،می برداشته مزدبگیران حقوِق

 .اندبهرهبی مزایا این تمامِی از کنند می

 اولویِت از غربی ساحِل و غزه واِرن در مدارس بازگشایِی خواسِت که بود نامهقطع این صدوِر از پس

 فلسطینی جواناِن تنبیه منظوِربه و قیام دوراِن طِی  را مدارس اسراییل رژیِم. برخوردارشد باالیی

 .داشت نگاه بسته

 فلسطینی رهبراِن شده، اشاره هاآن از برخی به باال در که مشخصی هایخواسته یارایه از گذشته

 و بوده غیرعادی اشغالی فلسطیِن هایسرزمین در فعلی رایِطش" که شدند یادآور چنینهم

 حقوِق کهآن مگر نخواهدآمد دستبه واقعی صلِح. باشد داشته دوام تواندنمی اسراییل گرِی اشغال

 به متعلق خاِک بر فلسطین مستقِل دولِت ایجاِد و ملی حاکمیِت حِق ازجمله ها،فلسطینی ملِی

 برپایِی" برای فلسطین بخِشآزادی سازماِن خواسِت از هاآن." شود هشناخت رسمیتبه هافلسطینی

 قانونِی ینماینده تنها ساف، جمله از درگیر هایطرف تمامِی شرکِت با المللیبین کنفرانِس یک

 .نمودند حمایت" فلسطین خلِق

 غربی احِلس و غزه نواِر در وسیع حمایِت از تنها نه فلسطینی رهبراِن دموکراتیک هایخواسته

 این. دارد همراهبه نیز را اسراییل داخِل هایفلسطینی یگسترده حمایِت بلکه است، بوده برخوردار

 اشغال مناطِق در هنوز که است هاییفلسطینی با شانگیهمبسته احساِس یدهنده نشان خود

 نسبت فتاریبدر و تبعیض به نسبت ِشانخشم ینشانه چنینهم و بوده ساکن ۱91۷ جنگ در شده
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 مزایای دیگر و مسکونی، هایبرنامه مشاغل، از بسیاری. است اسراییل ساکِن هایفلسطینی به

 فراخوانده نظامی خدمِتبه هایهودی فقط کهحالی در است، نظامی خدمِت انجاِم به منوط اجتماعی

 که شود می انعنو اسراییل رسمِی هاینامهبخش در که چهآن خالِف بر ترتیب، بدین .شوندمی

 شوند،می محسوب الحقوقمساوی شهرونداِن یزمره در کشور این مرزهای در ساکن هایفلسطینی

 .است بسیار شانعلیه سیستماتیک تبعیِض برای قانونی هایپوشش اما،

 هنگاِم از. یافت ادامه چنانهم نیز ۱949 سال از بعد اسراییل، داخِل هایفلسطینی هایزمین غصِب

 یدهکده چهارصدوهشتادوشش از دهکده نودوپنج تنها امروز به تا اسراییل کشوِر تأسیِس

 نیوز نیویورک یروزنامه در 29فلپس تیمتی یگفته به بنا. است مانده باقی اولیه نشیِنفلسطینی

 مناسب بازِی زمیِن فاضالب، یشبکه فاقد اسراییل در نشینفلسطینی هایشهرک یعمده" 30دی

 اجتماعی، مددکاِر پزشکی،روان خدماِت مدرسه، کودک، مهِد ورزشی، امکاناِت ،کودکان برای

 هایشهرک به که دولتی یسرانه یبودجه." باشندمی صنایع و پزشکیدندان های کلینیک

 .رسدمی نشینیهودی شهرهای به که است رقمی نصِف برابِر گیردمی تعلق نشینفلسطینی

 خلِق یساله هفتاد یمبارزه در ریشه قیام، خوِد چونهم ها،ینیفلسط دموکراتیِک هایخواسته

 پس فلسطین کارگِر یطبقه رشِد گِربیان هاخواسته این ِحال،عین در. دارد ملی رهایِی برای عرب

 َاَبراستثماِر و گریتاراج حاصِل که تغییر این. باشدمی ۱91۷ جنگ از بعد ویژهبه و ۱949 از

 به و داده افزایش را هافلسطینی مبارزاتِی پتانسیِل وسیع مقیاسی در است، راییلیاس داراِن سرمایه

 غزه نواِر غربی، ساحِل در ـ غیره و مسلمان مسحی، یهودی، از اعم ـ کارگران تمامِی نیروی تقویِت

 .است شده اسراییل و

 خلِق منافِع دشمِن اتنه است، مرفه کوچِک اقلیِت یک ینماینده که اسراییل دارِیسرمایه رژیِم

 حاکمیِت زیِر فلسطین سراسِر کشاورزاِن و کارگران تمامِی طبقاتِی دشمِن بلکه نبوده فلسطین

 مورِد برندمی سربه اسراییل حاکمیِت زیِر در که کشانیزحمت و کارگران تمامِی. باشدمی اسراییل

                                                                 
29

 Timothy Phelps 
30

 New York Newsday 



 

 

 فرد فلدمن 19

 حقوِق که َاندسیستم این هاییقربان هاآن یهمه. دارند قرار داریسرمایه سرکوِب و استثمار

 و کند؛می تحمیل هاآن بر را نظامی هنگفِت هایهزینه سازد؛می محدود را ِشاندموکراتیک

 ناپایداِر اقتصاِد تورِم و رکود هایدوره کمرشکِن یهزینه کشاورزان و کارگران که خواهد می

 .بکشند دوشبه را اسراییل

 کشاِنزحمت از و شوند،ی قایلم تبعیض فلسطینی شاورزاِنک و کارگران علیه اسراییل حکاِم

 و ِشانگانهمسایه علیه  طلبانهتوسعه هایجنگ در توپ دِم گوشِت یمثابهبه غیرفلسطینی

 اسراییل پوسِتتیره هاییهودی. کندمی برداریبهره هافلسطینی علیه داخلی جنِگ در چنین هم

 تبعیض مورِد نیز اندکرده مهاجرت جاآن به شمالی آفریقای از ای و خاورمیانه مناطِق دیگِر از که

 .دهند می تشکیل را کشور این کاِرمزدِی نیروی نامتناسبی طوِربه و قرارداشته

 رژیِم سرنگونِی برای انقالبی یمبارزه کشور کشاِنزحمت دیگر و فلسطین خلِق روِیپیش رمِز

 و اسراییل اقتصادِی و سیاسی مشکالِت رشِد موازاِت به حقیقت این. است اسراییل داریسرمایه

 روشن کشاورزان و کارگران از تریوسیع  هایبخش  برای جهانی دارِیسرمایه هایبحران تعمیق

 .شودمی

 مشکالِت انبوِه مستعمره،نیمه کشورهای نجومِی هاِیکاریبده ،۱99۷ اکتبر در سهام بازاِر سقوِط

 عوارِض از گیهمه بیمه، هایشرکت تا گرفته بزرگ هایبانک از ستی،امپریالی مالِی نهادهای

 به. است جهانی دارِیسرمایه رکوِد جمله از اقتصادی، و اجتماعی یخردکننده بحراِن فرارسیدِن

 کشورهای و امپریالیستی، کشورهای در اجتماعی و سیاسی هایناآرامی شاهِد بحران، رشِد موازاِت

 پا و دستخردکننده اقتصادِی هایبحران در که ـ التین آمریکای و آفریقا یا،آس یمستعمرهنیمه

 .بود خواهیم ـ زنندمی

 و کارگران یمبارزه دیگر سوی از و سویک از خویش ِمنافِع حفظ برای دارها سرمایه تالِش

 هاههد برای که خواهدشد بدل ایطبقاتی گیِنسهم نبرِد به خویش حقوِق کسِب برای کشاورزان

 لرزه به پیشاپیش که اسراییل، دارِیسرمایه اقتصاَد. است نشده دیده امپریالیستی کشورهای در
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 پذیرضربه وسیع مقیاسی در است، متکی ِمتحدهایاالت میلیاردِی هایکمک به شدتبه و افتاده

 .بود خواهد

 و انفجاری پتانسیِل وجوِد از خبر اسراییل در اخیر یدهه دو طِی  شدنقطبی و هاتناقض رشِد

 اندکی بسیار حمایت از ۱992 سال در لبنان در نظامی دخالِت. دهدمی آینده در انقالبی یمبارزه

 از وسیعی موج حقیقت در و بود برخوردار ِاسراییل داخل در( ۱91۷ جنگ با مقایسه در ویژهبه)

 دوام با دولِت یک تشکیِل در اسراییل دارِیسرمایه هایحزب. برانگیخت را اجتماعی هایاعتراض

 یطبقه داخلِی هایبندیدسته میاِن تاکتیکی هایاختالف. اندبوده روروبه فراوانی مشکالِت با

 رشد حاِل در گیریچشم طوِربه مسایل دیگر و هافلسطینی قیاِم با برخورد گِیچگونه سر بر حاکم

 .است

 ایجاِد سمت به را اسراییل کارگراِن رسید اهندخو راه از که ایاجتماعی و اقتصادی هایبحران

 حاضر، حاِل در. خواهدساخت گسیل شانطبقاتی منافِع جهِت در خویش مستقِل تشکیالِت

 ترینبزرگ از یکی حقیقت در ،31هیستادروت اسراییل، کارگرِی هایاتحادیه یعمده فدراسیوِن

 بزرگ هایشرکت توسِط ُدم تا سر زا کارگر اصطالحبه حزِب و شده، محسوب کشور سوداگراِن

 ها،فلسطینی به بایدمی رسدمی فرا که بحرانی با رویارویی برای اسراییل کارگراِن. شودمی کنترل

 گشاییراه اسراییل رژیِم با مبارزه در مستقل هایتشکل دیگر و کارگری هایاتحادیه ایجاِد در که

 .بپیوندند اند،کرده

 هرگونه. زنند می پا و دست هابانک و دولتی سنگیِن هایوام فشاِر زیِر اکنونهم اسراییل کشاورزاِن

 به را هاآن شانهایزمین تصاحِب یا و گیزنده استانداردهای آوردِن پایین راستای در حرکتی

 کشاورزاِن به پیوستن جز راهی شاندرمبارزه پیروزی کسِب برای هاآن. کشاند خواهد مبارزه سمِت

 32گیبردهـ  وام و زمین غصِب علیه  مبارزه امِر در طوالنی یتجربه دارای که ندارند فلسطینی

 .هستند
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 Debt slavery 
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دموکراتیک حقوِق ترینابتدایی حفِظ برای که شد خواهند مجبور اسراییل کشاورزاِن و کارگران

 مودن خواهند تالش اسراییل حکاِم جامعه، شدِن قطبی و تخاصمات رشِد موازاِت به. بجنگند ِشان

 به کنند، تحمیل غزه نواِر و غربی ساحِل بر تا اندکرده سعی که را" زور و قهر سرکوب،" رژیِم تا

  مبارزه سرگرِم حاضر حاِل در که فلسطینی، کشاورزاِن و کارگران. دهند گسترش نیز دیگر جاهای

 .خواهندداشت قرار مبارزه این مقدِم خِط در َاند،سرکوب علیه

 تشدید حاِل در دموکراتیک اِیپایه حقوِق سِر بر مبارزه در اسراییل دولِت با هایفلسطین رویارویِی

 کالنی سودهای طرف یک از هافلسطینی هایخواسته قباِل در اسراییل نشینِیعقب هرگونه. است

 از و افکنده، مخاطره به را آورندمی دستبه فلسطینی کارگراِن استثماِر طریِق از دارهاسرمایه که

 را انددزدیده فلسطین خلِق از که منابعی و زمین بر اسراییل حکاِم اندازِیچنگ تداوِم دیگر، سوی

 اِیتوده هایحرکت برابِر در اسراییل حکاِم  است ممکن اگرچه. خواهدساخت روروبه مشکل با

 هاآن که تاس این کرد َاشفراموش نباید که واقعیتی اما، شوند، نشینیعقب به مجبور هافلسطینی

 فروگذار اندآورده دستبه هافلسطینی که چهآن گیری بازپس برای تالشی هیچ از هرگز

 .نخواهندکرد

 سیاسی، حقوِق تأمیِن و نظامی حاکمیِت به بخشیدن پایان برای فلسطین خلِق یمبارزه

 اتیک،دموکر ایپایه حقوِق دیگر و سرنوشت، تعییِن حِق کسِب شان،هایزمین گیرِی بازپس

 به بخشیدن پایان برای. دارد ِاسراییل رژیم سرنگونِی برای ایمبارزه سمِت به اشاره گی جمله

 بحراِن با رویارویی برای و شودمی انداخته راهبه اسراییل حکاِم سوی از که خونینی های جنگ

 برای مبارزه زج راهی کشاورزان و کارگران کند،می تهدیدشان جدی طوربه که داریسرمایه اقتصاِد

 .ندارند داریسرمایه رژیِم این سرنگونِی

 اسراییلی دارهایسرمایه حاکمیِت علیه  شانآینده نبرِد در کشاورزان و کارگران پیروزِی رمز اتحاد

 ها،مسیحی آن در که ـ سکوالر و دموکراتیک فلسطینی ایجاِد انداِزچشم. است ِشاندولت و

 در روپیش گاِنرزمنده به ـ خواهندکرد گیزنده برابری و آزادی در ندیگرا و هامسلمان ها، یهودی
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 برای نبرد در را گانشدهسرکوب و گانشده استثمار تا خواهدنمود کمک کشاورزان و کارگران میاِن

 .نمایند متحد اسراییل داریسرمایه رژیِم براندازِی

 نواِر و غربی ساحِل در فلسطینی هایتوده تواندمی که است مشترکی منافِع گِربیان اندازچشم این

 به که را هاییآن چنینهم و کنند،می گیزنده فلسطین سرزمیِن یبقیه در که هاییآن با را غزه

 یمبارزه اتحاِد به که است اندازیچشم این. سازد متحد اند،برگزیده را تبعید در گیزنده ناچار

 و غزه نواِر اردن، روِد غربِی ساحِل سراسِر در لسطینی،غیِرف و فلسطینی کشاورزان، و کارگران

 .کرد خواهد کمک اسراییل

 علیه تبعیض و سرکوب پایاِن معنای به سکوالر و دموکراتیک دولِت یک همه، از ترمهم و نخست

 که است هاییفلسطینی تمامی شهروندِی یاعاده و بازگشت حِق معنای به این. هاستفلسطینی

 سراپا قانوِن به گذاشتن پایان ینقطه یعنی این. اندشده فلسطین از خارج در گیهزند به ناچار

 یا و بوده یهودی مادرشان که هاییآن به قانون این. است" بازگشت قانوِن" اصطالحبه آمیِزتبعیض

 اما، ، داده شهروندی حِق و اسراییل در سکونت یاجازه اند،گرویده یهودیت به راستی به خود

 در درپی پی هاینسل برای ِشاناقوام یا و شده زاده جاآن در بسیاری که فلسطینی، هایلیونم

 .سازدمی منع شانسرزمین به بازگشت از را اندکرده گیهزند جا آن

 و بازگشته وطن به که تبعیدی کشاورزاِن برای را کار یزمینه تا است الزم رادیکال ارضِی رفرِم یک

 قربانِی که را هاییآن یهمه چنینهم و ساخته؛ فراهم باشند کشاورزی کاِر یادامه به مایل

 بر بازگشت به قادر اندبوده غزه نواِر و غربی ساحِل در اسراییل رژیِم تبعیِض و مصادره هایسیاست

 .سازد شانهایزمین سِر

 مذهبِی نهاِد چهی به و نکرده ترویج را مشخصی مذهِب هیچ که است دولتی سکوالِر دولِت یک

 و امتیازها عمِر به بخشیدن پایان معنای به دولتی چنین ایجاِد. دهدنمی خاصی امتیاِز معینی

 به. داراست امروز اسراییِل در مذهبی مراتِب سلسله و یهودیت مذهِب که است ایویژه موقعیِت
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یک به همه برای ایدب مذهب به اعتقاد عدِم یا و مذهب داشتِن در وشرط قیدبی آزادِی آن، جای

 .باشد داشته وجود سان

 تأثیِر دهند،می تشکیل هافلسطینی را َاشجمعیت اکثریِت که اردن، بر هافلسطینی یمبارزه

 ناقوِس فلسطین در دموکراتیک انقالِب پیروزِی و اسراییل رژیِم سرنگونِی. گذاردمی برجا عمیقی

 نوِع یآزادانه تعییِن در اردن مردِم برای را راه و آورد، درخواهد صدا به اردن پادشاهِی برای را مرگ

 .خواهدساخت باز دموکراتیک فلسطیِن با شانرابطه

 برای که کشاورزی و کارگر صدهاهزار توسط شانملی حقوِق برای آینده نبردهای در فلسطین خلِق

 کارگراِن کمِی افزایِش. شد خواهد همراهی کنندمی مبارزه اسراییل داِرسرمایه یطبقهسرنگونِی

 کِل در و فلسطین، مردِم میاِن در کشزحمت طبقاِت اجتماعِی وزِن تقویِت باعِث فلسطینی

 در انقالب رهبرِی گرفتن دستبه برای را کشاورزان و کارگرانمسئله این. است شده اسراییل

 .دهدمی قرار بهتری موقعیِت

 کارگران دولِت برپایِی برای بهتری موقعیِت در را نکارگرا شود برداشته مسیر این در که گامی هر

 استثماِر و سرکوب به بخشیدن پایان برای را راه انقالب. داد قرارخواهد فلسطین کشاورزاِن و

 دادن شکل در کشاورزان و کارگران جهانِی یمبارزه از بخشی یمثابهبه فلسطین در داریسرمایه

.تخواهدساخ باز کمونیستی یآینده به
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 دارِیسرمایه خدمِت در ارزان کاِر یذخیره: غزه نواِر و اردن روِد غربِی ساحِل

 اسراییل

 ژورژ سایاد

 

 زمین تصرِف تنها ۱91۷ سال در َاشغربی گاِنهمسایه به اندازیدست و تجاوز از اسراییل هدِف

 ترینپرجمعیت در. بود کارش نیروی به فلسطینی میلیونیک از بیش افزودِن دنباِلبه بلکه نبوده،

 برابِر در مردمی مقاومِت امکاِن نظامی حاکمیِت برپایِی با توانست اسراییل زیِرتصرف، مناطِق

 از انبوهی ترتیب بدین و ساخته محدود را بود شده طراحی شانهایزمین غصِب برای که اقداماتی

 در اسراییل رژیِم هایسیاست روند این قلِب در. سازد روانه اسراییل هایکارخانه سمِتبه را مردم

 .ساخت ورشکسته کاماًل را فلسطینی کشاورزاِن که قرارداشت آب و زمین مورِد

 اشتغال کار به کشاورزی بخِش در غربی ساحِل کاِر نیروی از درصد پنجاه به نزدیک ۱919 سال در

 چنینهم و بوده شانهایزمین صاحِب که را کوچکی کشاورزاِن تمامِی رقم این. داشت

دوازده تقریبًا طی یعنی ،۱999 سال در رقم این. شدمی شامل را کشاورزی کارگراِن و ها نشین اجاره

 .رسید درصد 3/21 به سال،

 کشِت بر عمده طوربه اقتصادش بود، برخوردار اقتصادی رشِد از تریپایین سطح از که غزه نواِر

 نود به نزدیک کشاورزی محصوالِت. کردمی فادهاست مزدی کارگران از که بوده متمرکز مرکبات

 خدمتبه را شاغلین کِل درصِد چهل کشاورزی بخِش و داده تشکیل را منطقه این صادراِت درصِد

 .داشتند اشتغال کار به کشاورزی بخِش در کار نیروی درصِد 3/۱9 تنها ۱999 سال در اما،. داشت

 ورای در غزه نواِر و غربی ساحِل در فعال کاِر روینی کِل درصِد نهوچهل از بیش ۱999 سال در

.بود درصد پنجوشصت تنهایی به غزه برای رقم این. اندداشته اشتغال کار به ۱91۷ از پیش مرزهای
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 هایزمین سوِمیک. نمود وسیع ابعاِد در زمین غصِب به شروع ۱91۷ فتوحاِت از پس اسراییل، ارتِش

 طوربه کار ینحوه. بود شده خارج زور به ِشاندست از ۱99۱ سال ات غربی ساحِل در هافلسطینی

 اعالم ممنوعه امنیتی اصطالحبه نظِر از را ایمنطقه واهی هایبهانه به ارتش که بود این معمول

 کشاورزاِن کهآن رغِمبه .ساختمی اخراج آن از زور به را کشاورزان و نموده ُمهروموم را آن و کرده

 ثبِت سیستِم وجوِد عدِم دلیِل به اما، بودند، کرده کار شانهایزمین روی بر نسل چندین فلسطینی

 اکثریت بریتانیا، استعماِر حاکمیِت یدوره در چنینهم و عثمانی امپراتورِی در منسجم اسناِد

 ژیِمر رواین از. برسانند اثبات به آن بر را شانمالکیِت بتوانند که است نبوده ممکن شان برای

 ساخته خارج فلسطینی کشاورزاِن دسِت از را بسیاری هایزمین نکته این از ِاستفادهءسو با اسراییل

 نحوی به نیز اسراییل رژیم هایسیاست عالوه،به. است رسانده فروش به سند جعِل و بازیحقه با و

 دولِت گاهآن. شدیم شانهایزمین روی بر فلسطینی کشاورزاِن کار از مانع که بود شده تعبیه

 این برابر در که هاییدهقان. نمودمی تصاحب اندرهاشده بایر که بهانه این به را هازمین نظامی

 تخریب شانخانه شده، گیردست" تروریستی هایفعالیت" برچسب با کردندمی مقاومت هااقدام

 .شدمی نابود سمپاشی با ِشانمحصوالت کهآن یا و گردیدند،می اخراج کشور از بعضا و شده،

 ایِن تعداد ۱999 سال تا. اندشده تبدیل نشینیهودی هایشهرک به شده غصب هایزمین یعمده

. گردید واگذار یهودی هزارسه حدوِد به غزه در زمین سوِمیک. رسید واحد صدوسی به هاشهرک

 بر مشرف ارتفاعاِت و هاتپه روی بر عمده طوِربه نظامی مالحظاِت سبِب به هاشهرک این

 داشته شباهت کشاورزی مناطِق به کهآن از بیش هاشهرک این. اندشده بنا فلسطینی های دهکده

 هاییقلعه به تربیش اند،گشته محاصره خاردار سیِم از بزرگی هایحلقه با کهآن یواسطه به باشند،

یک از را هاآن تا اندگرفته جای یفلسطین روستاهای میاِن در استراتژیک طوِربه که دارند شباهت

 اغلِب که هانشینشهرک. باشند هافلسطینی میاِن در ترور و وحشت ایجاد باعِث و ساخته جدا دیگر

هم و اسراییل دولِت از هاآن. باشندمی مسلح گیهمه ِاند،متحدهایاالِت  از ِراستیدست مهاجریِن

 .کنندمی تدریاف کمک صهیونیستی هایسازمان از چنین
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 از حد از بیش یاستفاده دلیِل به که است شده باعث چنینهم کشاورزی هایزمین غصِب

. شود کاسته وسیعی مقداِر به هایزمین این کیفیِت از ها،فلسطینی دسِت در مانده باقی های زمین

 از ریتوسیع خیِل شدِن کنده سبِب خود نوبه به کشاورزی هایزمین کیفی سطِح آمدِن پایین

 .است شده ارزان کاِر نیروی یذخیره سمِت به شانراندهشدن و زمین روی از کشاورزان

 تکمیل آب به مربوط زایمحدودیت و آمیزتبعیض هایقانون اجرای با زمین مستقیم غصِب

 ژورنال در ۱991 سال در ایمقاله در گاهدانش فلسطینِی استاِد ،سایغ یوسف. شدهاست

 هرگونه یا و جویبارها توسعه و تعمیم از اکیدًا هافلسطینی: "که است نوشته 33فلسطین مطالعات

 در اشغال زماِن در یا و نگرفته قرار برداریبهره مورِد هنوز یا که آب زمینی روی و زیرزمینی منابِع

 اِرمقد از تربیش یاستفاده حِق هافلسطینی اند؛شده منع داشته قرار برداریبهره مورِد ۱91۷ سال

 گونههیچ حِق یا و ندارند؛ را است داشته قرار استفاده مورِد آبی منابِع از ۱91۷ سال در که آبی

 کهحالی در بنابراین،. ندارند است برداریبهره مورِد حاضر حاِل در که را هاییچاه یتوسعه و مرمت

 بر که مجاور یهودِی هاینشینشهرک در اند،مانده محروم آب حیاتِی منابِع از فلسطینی دهاِت

 برای کشیلوله آِب و شده دیده جاهمه در شنا بزرگ استخرهای َاندشده بنا غصبی هایزمین روی

 یسرانه مصرِف مقداِر." قراردارد ساکنین اختیاِر در فراوانی به گیخانه و صنعتی کشاورزی، مصرِف

 برای رقم این کهحالی در ود،ب مکعب یارد 3945 نشینیهودی هایشهرک برای ۱995 سال در آب

 .است بوده مکعب یارد ۱1۱ تنها هافلسطینی

 قدغن مجوِز داشتِن بدون بازرگانی مقیاِس در را میوه درختاِن کاشتن چنینهم نظامی هایمقام

 کاران، زیتون ویژهبه سیاست این. پذیردمی صورت ندرتبه نیز مجوزی چنین صدوِر که اند،نموده

 قرار هدف کنند احیا را فرسوده هایباغ بایدمی که را فلسطینی کاراِنمیوه دیگر و تمرکبا باغاِت

 بسیاری. انددیده آسیب شدت به امر این از غزه نوار مرکبات باغات ویژه به گذر،ره این در دهد؛می

 .اندشده قمع و قلع ارتش توسِط باغات از
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 را صادرات بر مالیات و افزوده،  ارزش مالیاِت زمین، اِتمالی یجمله از مالیات، انواِع اسراییِل رژیِم

 از اسراییلی کشاورزهای که است حالی در این. نمودهاست تحمیل فلسطینی کشاورزهای بر

 برند؛می بهره دولتی اعتباراِت از و دریافتکرده، دولتی هاییارانه برخورداربوده، مالیاتی گیبخشوده

 غزه کشاورزاِن برای کشاورزی واِم یبهره نرِخ. گیردنمی تعلق هایفلسطین به گاههیچ که مزایایی

 به وام دریافِت برای درصد 95 و آمریکا دالر به وام دریافِت برای درصد 31 به نزدیک ۱995 سال در

 .بودند شده بسته ارتِش فرامیِن با اساسٌا که عربی هایبانک. بود اسراییل شیقِل

 بسته غزه نواِر و غربی ساحِل از محصوالت صادارِت سنتِی بازاِر راییل،اس ارتِش یسلطه دنباِلبه

 و غربی ساحِل محصوالِت صادارِت رژیِم اسراییل، تولیدی محصوالِت با رقابت امکاِن دلیِل به. شد

 .است ساخته قدغن را غربی اروپای به غزه نواِر

 اسراییل رژیِم. قرارداشتند پایینی سطِح در صنعتی نظِر از ۱91۷ از پیش غزه نواِر و غربی ساحِل

 دریافِت از مناطق این. گردید صنایع توسعه و رشِد مانع پیش از بیش نواحی این اشغاِل از پس

 این کاالهای بر باالیی هایتعرفه. ماند بسته َاشروی به بازارها و مانده محروم جدید اعتباراِت

 .گردید خودداری تازه آالِتماشین خریِد و ساختمان یاجازه صدوِر از و شده بسته مناطِق

 شدتبه هایرشته در طورعمدهبه باشد، پذیرفته صورت مناطق این در ایصنعتی یتوسعه هم اگر

 دریافت اسراییل از را تمام ینیمه کاالهای نیز صنایِع این. است بوده پوشاک، صنعِت ماننِد کاربر،

 از استفاده یسو نهایت هاکارگاه این در. فرستندمی سپ هاآن به شانکردن تمام از پس و نموده

 .شودمی کودکان و زنان کاِر نیروی

 بعد سال سه. بود درصد 1/۱ ملی ناخالِص محصوِل مجموع در محلی صنایِع سهِم ۱9۷4 سال در

 صِد از بیش که غربی ساحِل در فلسطینی هایشرکت تعداِد. یافت کاهش درصد 5/1 به مقدار این

 بسته معرِض در نیز هاآن که رود،نمی فراتر نیز دست یک انگشتان تعداِد از باشند داشته رکارگ

 .قراردارند اسراییل رژیِم دایمِی تهدیدهای و شدن
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 بوده اسراییل از دالر میلیون صدوهشتادشش مبلغ به واردات درصد نود از بیش ،۱993 سال در

  جمله از و خارجی، کشوِر هر از غربی ساحِل و غزه نواِر در اسراییلی کاالهای فروِش. است

 .است تربیش متحده،ِ ایاالت

 درآمد و شغلی امکاناِت با دیگری کشورهای به فلسطینی متخصصیِن یا و ماهر کارگراِن زمان،هم

 .اندکرده مهاجرت بهتر،

 ساختمانی یکارها به اسراییل در غربی ساحِل کارگراِن درصِد ویکپنجاه از بیش ۱999 سال در

 از. است پذیرفته صورت بسیاری تغییراِت اشتغاِل رونِد در کنون تا زمان آن از. داشتند اشتغال

 نوزده کشاورزی، بخِش در درصد ویکبیست حدود ،۱995 سال در غزه نواِر کار نیروی مجموع

 .داشتند اشتغال ساختمانی بخِش در درصد ودوچهل و صنایع، در درصد

 گفت ۱993 سال در اللحم بیت در ایدرمصاحبه فلسطین کارگرِی رهبراِن از کیی ، حزبون ژورژ

 سرشماری، آخرین طبِق بر. انداجارهشده اسراییل تولیدِی بخِش در کار برای ما کارگران :که

 نفر هزارسی به نزدیک تعداد، این از. َاندشاغل اسراییل در غربی ساحِل از کارگر هزارپنجهشتادو

 که است ایاندازه همان به دقیقا پردازندمی کارگران این که مالیاتی. باشندنمی کار وِزمج دارای

 عنواِنبه که] الجلیل صلح به موسوم مالیاِت حتا که طوری به پردازند،می اسراییلی کارگراِن

 گراِنکار کهحالی در. پردازندمی نیز را[ شودمی آوریجمع لبنان علیه تجاوزگرانه جنِگ ی هزینه

 کارگراِن برخوردارند، غیره و گیبازنشسته حقوِق پزشکی، بیمه اجتماعی، تأمیِن از اسراییلی

 .برندنمی ایبهره مزایا این از کدامهیچ از اما، فلسطینی،

 هر بایدمی ناچار به ندارند، را اسراییل در شبانه اقامِت حِق قانونِی طوِربه کارگراِن این که جاآن از

. شودمی آمدورفت یهزینه صرف درآمِدشان از ایعمده بخِش رو،این از. کنند وآمدرفت روز

 کاِر محِل در کارفرما توسِط غالبا برند،می سربه اسراییل در را شب غیِرقانونی طوِربه که هم هایی آن

 ستد از سوزیآتش ماننِد حوادثی در طریق این به را خود جان بسیاری. شوندمی محبوس خود

 .دهندمی
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 بازاِر" به که اشغالی، مناطِق مختلِف جاهای در صبح، چهاِر ساعِت در روز هر روزمزد کارگِر هزاران

 چیندست را هاآن نیازشان تناسِب به کارفرماها وقتآن. شوندمی جمع است، معروف" فروشانبرده

 ،هیستادروت. کنندمی اعزام کار هایمحل به و نموده بارهاوانت سواِر وارگله گاهآن و کرده

 اسراییل کارگرِی هایاتحادیه فدراسیوِن هم و است بزرگ سوداگری هم که صهیونیستی، سازمانی

 شرکِت یک. کندمی خودداری عضو عنواِنبه اشغالی مناطِق کارگراِن پذیرِش از شود،می نامیده

 ترینبیش که است اهاییکارفرم جمله از است، هیستادروت به متعلق که ،34بزرگ ساختمانِی

 و 35کیپوتزم به موسوم اسراییلی کشاورزی هایشهرک. دارد استخدام در را کارگران این از تعداد

 .گیرندمی کاربه را غزه نواِر کودکان از انبوهی جنوِب در 36مشاویم

 سازدمی مفراه اسراییلی دارهایسرمایه برای را امکان این چنینهم فلسطینی کارگراِن َابراستثماِر

 مطالعاِت ژورناِل در 37ساراروی. استثمارکنند مضاعف طوِربه نیز را اسراییلی کارگراِن که

 منابِع بودِن رسدست در: "پردازدمی گونهاین نکته این به ۱99۷ پاییز یشماره در 38فلسطین

به نیز رکود ایهدوره در و شده اسراییل داخِل در مزدهادست ماندِن راکد باعِث کار نیروی وسیِع

 ."است کرده عمل کار نیروی ذخیره یمثابه

 هایاردوگاه چنینهم اسراییل دولِت کارگر، یطبقه به جمعیت یعمده بخِش تبدیِل از گذشته

 کرده متالشی اند،بوده مقاومت مراکِز که دلیل این به خویش، اشغاِل زیِر نواحِی در را گانپناهنده

 به هافلسطینی مقاومِت شکستِن هم در برای غزه نواِر هایردوگاها از بزرگی هایبخش. است

 در. گردید سانیک خاِک با بولدوزور با هفتاد یدهه اوایِل در فلسطین بخِشآزادی سازماِن رهبرِی

 ساحِل در ساکن فلسطینِی میلیون ونیمیک از نفر هزارصدوپنجاهسی حدود در تنها حاضر، حاِل

 .برندمی سربه گانپناهنده هایاردوگاه در غزه نواِر و غربی
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 در فلسطین سرتاسِر اشغاِل از بعد بودند، باقیمانده اسراییل در ۱949 از پس که هاییفلسطینی

 هاییآن تِربیش. نمودند شده تصرف تازه مناطِق هایفلسطینی به بازپیوستن به شروع ۱91۷ سال

 اسراییل شهرونِد رسمی طوربه افراد این اگرچه. یوستندپ کار نیروی به بودند مانده اسراییل در که

 اما،. برندمی رنج اجتماعی خدماِت و مسکن، کاریابی، در بسیاری هایتبعیض از اما، شوند،می تلقی

 باعِث صهیونیستی سالهبیست تبلیغاِت و هافلسطینی اکثریِت از شانجدایی که است این واقعیت

 .است شده هافلسطینی اکثریِت و هانآ میان جدایی دیوار ایجاِد

 اعتصاِب اما، است، بوده دیوار ِاین حفظ دنباِل به غزه نواِر و غربی ساحِل کردن میلیتاریزه اگرچه

 که داد نشان روشنی به ۱99۷ دسامبر در اسراییل سراسِر در ساکن هایفلسطینی روزهیک عمومی

 از هافلسطینی که داد نشان ِحالعین در باعتصا این. است فروپاشی یپروسه در دیوار این

 و گیریدست پلیسی، فشارهای رغِمبه. هستند برخوردار سترگ نیرویی به شدن تبدیل پتانسیِل

 رهایِی برایمبارزه به و بوده گرفتن شکل حاِل در فلسطینی کارگراِن هایاتحادیه کشور، از اخراج

 با ۱9۷1 سال در هاشهرداری انتخاباِت در غربی ِلساح در کارگری هایاتحادیه. اندپیوسته ملی

 پیروزی به هاحوزه تمامی در که کردند شرکت ساف داِرطرف انتخاباتِی نامزدهای از لیستی

 .است شده تبدیل گریاشغال علیه مقاومت در مهم سالحی عنواِنبه اعتصاب. رسیدند

 برخوردار تریضعیف موقعیِت از هاتحادیها و بوده ترخشن بسیار سرکوب که نیز غزه نواِر در حتا

 ۱99۷ فوریه ُاِمویکبیست در هااتحادیه انتخاباِت اولین. است گیرچشم هااتحادیه رویپیش اند،بوده

 و گیریرأی مورِد در اسراییل رژیِم سوی از شده اعالم ممنوعیِت رغِمبه. برگزارشد موفقیت با

 ساختمانی کارگراِن و نجاران یاتحادیه یاعضا گر،اشغال ِشارت توسِط انتخابات محِل یمحاصره

 دیگر وروِد برای را راه ترتیب بدین و برگزارنموده را ِشانانتخابات و شکسته را محاصره صِف

.گشودند مبارزه صف به هااتحادیه
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 اسراییل دولت تجاوزکار سرشت
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 هایبخش اسراییلی نیروهای. شد ورغوطه جنگ آتِش در دیگر ربایک ۱992 سال در خاورمیانه

 هایافکنبمب جنگنده مداوِم هایبارانبمب اثر بر. نمودند اشغال را لبنان کشوِر از ایعمده

 صدها و کشته هزاران جنگ این. تبدیلشد خاکستر از تلی به بیروت از وسیعی نواحِی اسراییلی،

 .جاگذاشتبه خانمانبی هزار

 هیئت یک سمِت به تیراندازی تالفِیبه هاافروزیجنگ این تمامِی که کندمی ادعا اسراییل دولِت

 گونهاین به که کسانی باشند شاید. است گرفته صورت برده،می سربه لندن در که اسراییلی

 .باشند داشته باور اسراییل مشعشِع ادعاهای
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 و غربی اروپای در ویژهبه ـ نکته این قبوالندِن در اسراییل گاِننماینده متمادی هایسال برای

 هاآن. اندبوده موفق بسیار است، اعراب هایتجاوزگری گناهبی قربانِی کشور این که ـ متحدهایاالت

  که نمودندمی ترسیم خاورمیانه در تمدن و دموکراسی بریِن بهشِت یک عنوانبه را اسراییل یاوه به

 طوایِف سوی از دائم طوربه گویا که درستی و حقانیت از کوچکی سنگِر ارد؛د قرار محاصره در گویا

 نموده کور را هاآن چنان یهودی ضد یکینه گویا که اعرابی دارد؛ قرار تهدید مورِد عرب خواِرخون

 .سازند رها خود حال به را مظلوم کوچِک کشوِر این که نیستند حاضر که است

" یهودیت ضد" برچسِب با بالفاصله اسراییل دولِت هایسیاست یا و مصهیونیس به نسبت انتقادی هر

 به را اروپا در هانازی دسِت به یهودی میلیون شش عاِمقتل صهیونیست رهبراِن. شودرومیروبه

.اندنموده بدل خاورمیانه در خویش هایجنایت توجیه برای آویزیدست

 

 ساحِل خونیِن اشغاِل. است شده شناسانده جهانیان به اسراییل واقعِی یچهره سالیان طِی در اما،

به تیراندازی حاِل در اسراییلی سربازاِن تصاویِر و سو،این به ۱91۷ سال از غزه نواِر و اردن روِد غربِی

 دولِت واقعِی یچهره از نقاب اند،برخاسته هاآن با مقابله به سنگ با که غیرمسلح جوانانی سوی

 .است نموده جلب رودمی فلسطین خلِق بر که ستمی به را جهانیان توجه و هزد کنار صهیونیستی

 افزایش ایفزاینده طوربه جهانی ارتجاِع از حمایت در گاهیپای عنوانبه اسراییل نقِش آن، بر افزون

 الجزایر در بخشآزادی یمبارزه علیه فرانسه استعمارِی جنِگ از که صهیونیستی حکومِت. یابدمی

 در را سرکوب تجهیزات و سالح اکنونهم است، نموده حمایت ویتنام در متحدهایاالت جنِگ از و

 .دهدقرارمی جهان هایدیکتاتوری ریزترینخون اختیاِر

 ترینبیش شد، سرنگون ۱9۷9 اکتبر در که السالوادور در 40رو رومه دیکتاتورِی نمونه، برای

 حتا که بود سفاک چنانآن رو رومه رژیم. کردمی دریافت اسراییل از را تسلیحاتی های کمک

 نقِش نیز گوآتماال در صهیونیستی رژیِم. نبود آن از آشکار حمایِت به حاضر نیز متحدهایاالِت
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 Carlos Humberto Romero Mena پیروزیاست جمهوری به یدر انتخابات ر 1٧77ه یرک تقلب انتخاباتی در فویکه طی  رژنرال ارتش السالوادو 

 به دست یک کودتای نظامی از کار برکنار شد. 1٧7٧.  دورهء ریاست جمهوری خونین وی دو سال به درازا کشید و در اکتبر رسید
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 آناستازیو نظامِی هاینیازمندی تأمین از متحدهایاالت کههنگامی. گرفت عهده به را مشابهی

 و شد میدان وارِد اسراییل حکومِت نمود، خودداری ۱9۷9 سال در نیکاراگوآ دیکتاتوِر ،ساموزا

 با را نزدیکی بسیار روابِط چنین،هم ،آویو تل. ساخت فراهم را ساموزا نیاِز مورد تسلیحاِت تمامِی

 .است ساخته برقرار جنوبی آفریقای نژادپرسِت رژیِم

 برقرار رابطه فلسطین بخِشآزادی سازماِن با که کشورهایی تعداِد که نیست هودهبی بنابراین،

 .دارند رابطه اسراییل با که است تعدادی آن از بیش اندساخته

 اعراب" فناتیسِم" خاورمیانه در درگیری تداوِم علِت که اندپیبرده حقیقت این به امروزه جهان مردِم

 آن از هافلسطینی  اخراِج و  هااروپایی توسِط اعراب هایسرزمین استعمارِی اشغاِل بلکه نبوده،

 .باشدمی خاورمیانه در جنگ تداوِم واقعِی علِت که هاستسرزمین

 که ۱949 جنگ در فلسطینی هزارصدوپنجاههفت به نزدیک اخراِج اندگفته همواره هاصهیونیست

 قبلی یبرنامه بدوِن و ناخواسته جانبِی یعارضه یک صرفًا شد، اسراییل دولِت گیرِیشکل به منجر

 .است بوده عادالنه یمبارزه یک در

 جوالن، هایبلندی رسمِی الحاق و ،۱91۷ جنگ در عربی هایسرزمین خونیِن و قهرآمیز اشغاِل اما،

 لبنان، اشغاِل در ِشاناقدام ترینتازه و غربی، ساحِل در هاصهیونیست استعمارِی سیاسِت تداوِم

 از یکی بلکه نبوده، جانبی یهعارض یک ۱949 در هافلسطینی اخراِج که دادهاست نشان آشکارا

 .باشدمی صهیونیستی سیاسِت اِیپایه عناصِر

 اند،داده قرار خاورمیانه در شانادعاهای یبهانه را اروپا در هانازی کشِینسل اسراییل رهبراِن اگرچه

 .بود افتاده راهبه نازیسم پاگیرِی از پیش که است جنبشی صهیونیسم که است این واقعیت اما

 هایقدرت که عصری در و ُامنوزده قرِن اواخِر در که اولیه، صهیونیستِی جنبِش نظرگاِه زا

 یهودی دولِت یک نهادِن بنیاد یایده گرفت، شکل بودند جهان تقسیِم سرگرِم امپریالیستی

 مقیاسی در استعماری  جنبشی  یدهندهبازتاب مستعمره،نیمه یا  و مستعمره جهاِن از درجایی

 .بود تروسیع ربسیا
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 آفریقای فرانسوِی بخِش در اروپا از مستعمراتی مهاجِر هزارصدوپنجاههفت تعداد ۱999 سال تا

 و جنوبی آفریقای بر بریتانیا حاکمیِت اعماِل از پس دیگر، سوی از. بودند گزیده سکنی شمالی

 .شد ایجاد امروز، یزیمبابوه مستقل کشور رودزیا، در هم نشینیمستعمره ،۱999 یدهه در مرکزی

 فروپاشِی از پس. بود عثمانی زوالروبه امپراطورِی از بخشی اول، جهانِی جنِگ پایاِن تا فلسطین

 سِر بر مانده جایبه غنائِم تقسیِم برای کفتار چونهم امپریالیستی کشورهای عثمانی، امپراتورِی

 از صهیونیستی، جنبِش یاولیه اِنرهبر از ،41هرزل تئودور و گردآمدند، ترک سلطاِن هایدارایی

 .نمود استفاده یهودی دولِت ایجاِد در امپریالیستی حامِی یافتِن برای فرصت این

 خواهیم آسیا علیه سنگری یمنزلهبه اروپا برای ما" که بود این هاامپریالیست برای هرزل استدالِل

خواهیم بدل منطقه در گاهیپای به بربریسم با مصاف در متمدن جهاِن اهداِف برِدپیش در و بود،

 ."شد

 و بریتانیا اول، گیِرجهان جنِگ خالِل در. یافت بریتانیا در را َاشامپریالیستی حامِی هرزل سرانجام،

 پایاِن از پس را عثمانی امپراتورِی عربِی هایسرزمین که بودند رسیده توافق به مخفیانه فرانسه

 عثمانی، امپراتورِی فروپاشِی و شکست و جنگ پایاِن زا پس. کنند تقسیم خویش میاِن جنگ

 چنگ سوریه و لبنان بر فرانسه کهدرحالی کردند؛ تصاحب را عراق و اردن، فلسطین، هاانگلیسی

 .انداخت

به صهیونیست مهاجریِن از فلسطین، به هایهودی مهاجرِت تشویِق با تا که گرفت تصمیم بریتانیا

 .جوید سود استقالل کسِب راستای در ِشانخواست و عرب ساکنیِن برابِر در ایوزنه عنوان

 را حقیقت این ،[المقدسبیت] اورشلیم در انگلیس غیرنظامِی حاکِم اولین ،42استورز رانولد سر

[ فلسطین به] هایهودی مهاجرت" که است نوشته گونهاین َاشخاطرات در پوشیپرده گونههیچ بی
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 Theodore Herzl  روزنامه نگار و نویسندهء یهودی تبار مجاری که نام اصلی اش بنجامین زیف هرزل(Benjamin Ze’ev Herzl)  بود، به عنوان پدر

ع جنبش مدرن صهیونیستی و در اساس بنیانگذار دولت اسراییل شناخته می شود.  وی جنبش جهانی صهیونیستی را پایه گذارد و اسباب مهاجرت وسی

 یهودی های اروپا به فلسطین را برای شکل دادن به دولت یهودی فراهم ساخت.
42

 Sir Ronald Storrs  
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 هایعرب از دریایی میان در انگلستان نفع به را وفاداری نشیِنهودیی کوچِک 43اولستر" تواند می

 ".سازد برپا متخاصم بالقوه

 از بریتانیا. ایجادگردید صهیونیستی جنبِش و بریتانیا استعمارِی قدرِت میان سمبلیک یرابطه یک

 نیز هاصهیونیست و جست،می سود فلسطین عرِب جمعیِت علیه گاهیپای عنوانبه هاصهیونیست

 عربی مستقِل فلسطیِن یک  زیرا ـ کردندمی پشتیبانی بریتانیا استعماری حاکمیِت از آن ازای به

 .گرفتقرارمی یهودی دولِت برپایِی منظوربه کشور نهایِی غصِب بر دایر شاننیت با تضاد در

 اولین عنوانبه بعدًا که ،44گوریون بن دیوید ،۱935 سال در صهیونیستی یکنگره ُامیننوزده در

 به کند خیانت کبیر بریتانیای به کس هر" که نمود اعالم شد، انتخاب اسراییل کشوِر وزیِرنخست

 ".است کرده خیانت صهیونیسم

 هایهودی ۱922 ساِل تا. شد افزوده یهودی هایمهاجرنشین تعداِد بر تدریجبه انگلستان حمایِت با

 درصد هجده به ۱93۱ سال تا نسبت این. دادندمی شکیلت را فلسطین جمعیِت درصِدیازده تنها

 کِل درصِد ودوسی و درصد هشتوبیست به ترتیب به ۱943 و ۱931 هایسال تا سپس و رسیده

 محسوب فلسطین جمعیِت کِل سوِمیک از ترکم هنوز البته که یافت، افزایش فلسطین جمعیِت

 .شد می

 این به صرفٌا گریختند،می اروپا در هانازی تروِر از سی یدهه هایسال در که هایییهودی اکثریِت

 خودداری هاآن به ورود یاجازه دادِن از متحدهایاالت و بریتانیا که رفتندمی فلسطین به دلیل

 نیز افتادند راه به دوم جهانِی جنِگ شروِع از پس که هاییپناهنده مورِد در نکته این. کردند می

 .کندمی صدق

 برابِر دو فلسطین ساکِن اعراِب تعداِد نیز اسراییل دولِت ایجاِد از پس و ۱949 سال در تاح اما،

 .بود آن یهودِی ساکنیِن
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 در ایرلند شمالی است که به انگلستان در دست اندازی اش به تمامیت کشور ایرلند یاری می رساند. Ulsterبه استان اشاره  
44

 David Ben-Gurion 
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 جنبِش برای بودند غیریهود آن ساکنیِن اکثریِت که سرزمینی در یهودی دولِت یک تأسیِس امِر

دانش رییِس اسراییل دولِت تأسیِس از پیش که 45مگنس یودا. است بوده سازمسئله صهیونیسم

 شکلی بهترین به را نکته این نمود، ترک را کشور انزجار روی از ازآنپس و بود اورشلیم عبری گاِه

 .است نموده بیان

 خاک بر] را یهودی دولِت یک توان می که است جنگ مسیر از تنها" که گویدمی مگنس

 دولت ایجاد جز به موضوعی هر سر بر توانمی هاعرب با[ که زیرا. ... ]ساخت پا بر[ فلسطین

 معنای به یهودی دولِت که است این تعریف، به بنا امر، ایندلیل .نشست مذاکره به یهودی،

 سر به یهودی مفروِض کشوِر آن در که دیگرانی آن یهمه است، بقیه بر هایهودی حاکمیِت

 ."برند می

 بر کوچک اقلیِت یک آن در که بود نخواهد دومی جنوبِی آفریقای جز چیزی یهودی جدیِد کشوِر

 .شوند اخراج آن از زور به کشور عرِب ساکنیِن کهآن مگر است، حاکم جمعیت اکثریِت

 در َاشخاطرات دفتِر در مسئله این به یهود آژانِس سازِیمستعمره بخِش ییِسر ، 46ویتز ژوزف

 که باشد روشن کاماًل باید مسئله این خودمان بین" که نویسدمی وی. کندمی برخورد ۱949 سال

 مسئله این همسایه، کشورهای به اعراب فرستادِن جز و...  نیست جا کشور این در ملت دو هر برای
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 Judah Leon Magnes ( رفت.  وی در دوران بریتانیا قیمومیت)تحت  فلسطینمتحده بود که بعدها به  ایاالت یهودی برجستهخاخام های  از یکی

اسپانیا بود که ایدهء -می دانست و در دوران جنگ آمریکا گاندیول جهانی به عنوان یکی از رهبران ضدجنگ شهرت یافت.  او خود را از رهروان جنگ ا

ای به ، رییس جمهور دوران جنگ بر علیه اسپانیا، به دست یک آنارشیست ترور شد، وی در نامه ویلیام مک کینلیضدیت با جنگ را پذیرفت.  هنگامی که 

از آنارشیست خانواده اش نوشت که او نسبت به آنارشیست ها خشمگین نبوده و به نظر وی مردان ناالیق و ناصادقی که بر سر کارند، زیان شان بسا بیشتر 
روسیه داشت و در سال  هایی است که هر از چندگاهی دست به ترور می زنند.  او که خود از خانوادهء ثروتمندی بود نظر بسیار مثبتی نسبت به انقالب

 سخنگوی جامعهء امداد پزشکی فیالدلفیا برای کمک به اتحاد شوروی بود.   1٧20
46

 Joseph Weitz 
 

 ، هم چنین نوشته است که:1٧41ژوئن  22وی در خاطرات اش در 
“The land of Israel is not small at all, if only the Arabs were removed, and its frontiers enlarged a little, to the north 

up to the Litani, and to the east including the Golan Heights...with the Arabs transferred to northern Syria and 

Iraq...Today we have no other alternative...We will not live here with Arabs.” (Masalha, 1992, p. 134-135) 
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 را عربی یطایفه یک یا و دهکده یک حتا داد، انتقال باید را شانهمه. ندارد دیگری حِل راِه هیچ

 ."گذاشت جابه نباید هم

 بیرون شانزمیِن و خانه از عرب ۷59999 که هنگامی ۱949 گجن طِی در سرانجام سیاست، این

 .آمد وجودبه اسراییل در یهود اکثریِت شبه یک و شد اجرا شدند رانده

 توانستنمی پاگرفت، ِشانسرزمین از هافلسطینی اخراِج مبنای بر که اسراییل بنیاِد نو دولِت اما،

 سنگینی آمدهایپی حقیقت این. باشد رمیانهخاو یبقیه از جدا و منزوی یناحیه یک جز چیزی

 .است داشته همراهبه

 منافِع تأمیِن سِر بر توافق و امپریالیسم با نظامی و سیاسی اتحاِد گسترِش و بسط بدوِن

 ماندِن زنده برای امیدی هیچ اقتصادی و نظامی هایکمک دریافِت ازای به منطقه در امپریالیستی

 .نداشت وجود ایناحیه چنین

 چنین برای  ـ گیردمی صورت واشنگتن سوی از حاال که ـ امپریالیستی هایحمایت وجوِد با حتا

 و بسط است، افتاده جدا اشطبیعی اقتصادِی شرکای یهمه از که ایمحاصره تحِت یمنطقه

 سیاسِت پیوسته بینیممی که است سبب همینبه. است ناپذیرامکان پایا اقتصاِد یک گسترش

 جهِت در اسراییل حاکمیِت تحِت عربِی هایسرزمین مقداِر بر افزودن راستای در طلبیتوسعه

 .است شده دنبال اقتصادی الزِم زیربنای ساختِن فراهم

 را سینا صحرای و غزه نواِر اردن، روِد غربی ساحِل جوالن، هایبلندی اسراییل ارتِش که هنگامی

 آن در اقتصادی موقِت رونِق موجِب نو بازارهای و هاسرزمین این جذِب نمود، اشغال ۱91۷ سال در

 .گردید کشور

 زنده را عرب اکثریِت با اما، یهودی، کشوِر شبِح دیگر بار هاسرزمین این اشغاِل دیگر، سوی از

. کنندمی گیزنده اسراییل حاکمیِت زیِر فلسطینی نفر دومیلیون به نزدیک حاضر حاِل در. ساخت

 اکنون که هاییسرزمین در دیگر باِریکدهه، دو طِی یابد، ادامه گونههمین به جمعیت رواِل اگر

 .داد خواهند تشکیل را سکنه عددِی اکثریِت هافلسطینی است شده اشغال هاصهیونیست توسِط
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 هافلسطینی دیگر باِریک که ایناست ِشانهدف که اندکرده اعالم آشکارا اسراییل رهبراِن از بسیاری

 رأِس در سابقًا که 47گازیت شلومو بازنشسته، ژنراِل. کنند جمعیدسته خروِج به رمجبو را

 رانیسخن یک در است، گوریون بن گاِهدانش رییِس اکنون و داشت قرار اسراییل ارتِش اطالعاِت

 وی نظِر از. پرداخت اسراییل یآینده برای خویش اهداِف ترسیِم به [۱993] امسال یژانویه در

 ساحِل جمله از دارد، قرار صهیونیستی رژیِم اشغاِل در اکنون که مناطقی تمامِی اسراییل سرزمیِن

 سرزمیِن کنترِل" که است آن هدف گویدمی گازیت. شودمی شامل را غزه نواِر و اردن روِد غربِی

 کشوِر یک اساِس در گذشته آن از و شده تضمین هایهودی توسِط َاشتمامیت در اسراییل تاریخِی

 ".بماند باقی یهودی

 ساکِن اعراِب مشکِل برای عیارتمام حِلراِه یک" باید کشوری چنین یاعاده برای گازیت نظر از

 ."یافت موعود ارِض از خارج در...  اسراییل تاریخِی سرزمیِن

 یمهادا یا و ها،فلسطینی اخراج از دیگر دوِر یک که ندارند باور اسراییلی کشاِنزحمت حال،این با

 اسراییل مشکالِت برای درازمدت حاِل راه بتواند لبنان در فلسطین مقاومِت جنبِش علیه جنگ

 .باشد

 علیه امپریالیسم سنگِر عنواِن به شاننقِش ایفای برای گزافی بهای تاکنون اسراییل هاییهودی

 .اندپرداخته اعراب انقالِب

 هایکمک تزریق بدوِن. است شده روشن روز مانند دیگر اسراییل اقتصادِی عمیِق گِیورشکسته

 فرو شبه یک کشور این اقتصاِد گذارد،می اسراییل اختیاِر در ِمتحدهایاالت که هایییارانه و مالی

 که ریزد،می اسراییل حلقوِم به نظامی و مالی کمِک دالر میلیونشش روزانه متحدهایاالت. ریزد می

 ساخته بدل جهان در متحدهایاالت مالِی هایکمک ینندهک دریافت ترینبزرگ به را کشور این

 هزار تقریبًا یعنی اسراییل، ملِی یبودجه سوِمیک میزان به تقریبًا متحدهایاالت هاییارانه. است

 .باشدکشورمی این ساکِن یهودِی هر برای سال در دالر
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 در رقمی سه تورِم کمرشکِن باِر رزی اسراییل اقتصاِد هم هنوز هنگفتی، هایکمک چنین رغِمبه اما،

 .است فرسایش حاِل در پیاپی ساِل چندین طی

 شکسِت از عریان شاهِد یک. نیست بیش بستیبن صهیونیسم اسراییل، یهودِی جمعیِت برای

 مهاجرت کشور این از یهودی صدهاهزار. است اسراییل از هایهودی وسیِع مهاجرِت صهیونیسم،

 بهشِت را آن هاصهیونیست که کشور، این به یهودی مهاجِر اندکی تعداِد نهات کهحالی در اند؛کرده

 .اندشده وارد نامند،می جهان هاییهودی تمامِی موعوِد

. دهندمی تشکیل متحدهایاالِت افراطِی هایصهیونیست عمده طوربه را اسراییل به اخیر مهاجریِن

 صهیونیسِم اما دارند، اسراییل به عاطفی تگِیبس احساِس نوعی به جهان هاییهودی اکثر اگرچه

 به که هایییهودی از بسیاری. است مانده باقی کوچک بسیار جریاِن یک عنواِنبه همواره فعال

 اسراییل به دلیل این به صرفًا شانبسیارِی. است نبوده خویش آزاِد یاراده تحِت اند،رفته اسراییل

 .یافتند بسته خویش روی به را درها یبقیه که اندرفته

 که دادندمی ترجیح شدند، خارج کشور آن از الجزایر استقالِل از بعد که هایییهودی تمامِی تقریبًا

 اتحاِد که هایییهودی درصِد هشتاد به نزدیک نیز اکنون هم. بروند فرانسه به اسراییل جایبه

 .گزینندبرنمی را اسراییل مقصِد کنند،می ترک را شوروی

 دیگر اوضاع و فرورفته بست بن در کشور که اندرسیده نتیجه این به یهودی کارگراِن از ریبسیا

 سوال زیِر به کارگران توسِط صهیونیسم اساسِی اصوِل از بسیاری. یابد ادامه سابق رواِل به تواندنمی

 .شودمی کشیده

 به کمک از و نشده، خارج صهیونیسم بسِتبن از کامل طوربه یهودی کارگراِن که زمانی تا اما،

 چنانهم اسراییل نکنند، خودداری فلسطینی اعراِب اخراِج و سرکوب یپایه بر اسراییل کشور تداوِم

 .ماند خواهد باقی عرب خلِق علیه جنگ خبیِث یدایره در

 به شاننقِش از اسراییل هاییهودی که آن جز به نیست متصور خاورمیانه در پایدار صلِح یک

 .بردارند دست واشنگتن خدمِت در ضدانقالبِی نیروی عنواِنبه و هافلسطینی گراِنسرکوب عنواِن
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 از خروج به مجبور فرانسوی گراِناشغال. خواهدرسید سر به استعماری گِراشغال هایدولت دوراِن

 هرونداِنش اکنون که کنند خو حقیقت این به باید رودزیا در بریتانیایی استعمارگراِن. شدند الجزایر

سیاه اکثریِت کنترِل زیِر جنوبی آفریقای که رسید خواهد فرا هم روزی. روندمی حساببه زیمبابوه

 .قراربگیرد کشور این پوستاِن

 فلسطینی گاِنآواره. شود خوانده فلسطین دیگر بار اسراییل که رسید خواهد فرا نیز روزآن و

 به اندازه چه مبارزه این حال. بازگردند شانزادگاِه به که آورد خواهند دست به را حق این سرانجام

 در انقالب آهنِگ به بستگی گرفت، خواهد خود به را اشکالی چه کهآن یا و کشید خواهد درازا

 .داشت خواهد اسراییل در طبقاتی یمبارزه انکشاِف و عربی کشورهای

 و باشد نریخته فرو درهم ستیصهیونی دولِت که زمانی تا که است این است قطعی که چهآن اما،

 باز خاورمیانه به صلح باشد، نگرفته هایهودی و اعراب فلسطینی دولِت یک را آن جای

.نخواهدگشت
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 یبرهه این طی. است بوده جهانی طبقاتِی یمبارزه آوردگاِه گذشته ساِل پانزده طِی در خاورمیانه

 سه ها،فلسطینی ملِی آزادِی راِه در مستقل اِیتوده جنبِش یک عروِج شاهِد جهان کوتاه زمانِی

 به عراق نظامِی یحمله ایران، انقالِب لبنان، و اردن در داخلی جنِگ اسراییل، و اعراب میاِن جنگ

 .است بوده نیز دیگر بزرِگ و کوچک هایدرگیری و هاقیام بسیاری تعداد و ایران،

 ایمنطقه مقیاِس در امپریالیستی قدرِت یک به اسراییل شدِن تبدیل شاهِد چنین هم دوره، این در

 ادغاِم و ارضی طلبِیتوسعه از توانمی اندنموده کمک امر این به که هاییعامل جمله از. ایمبوده

 رِسدست درذخیره کاِر نیروی نواِنعبه که برد نام نواِرغزه و غربی ساحِل ساکِن هایفلسطینی

 میاِن هادرگیری باالگرفتِن موازاِت به. قرارگرفتند مضاعف استثماِر برای اسراییلی داراِنسرمایه

 کارگران میاِن اسراییل داخِل در نیز طبقاتی بندِیقطب یک َاش،گانهمسایه و اسراییل امپریالیسِم

 .گرفت شکل امپریالیستی حاکِم یطبقه و

 دراین را عطفی ینقطه آن برآمدهای و [۱992] ژوئن ماه در لبنان در اسراییل نظامِی یمداخله

 .است زده رقم پرآشوب تاریِخ

                                                                 
48

 David Frankel  



 

 

 سرشت تجاوز کار دولت اسراییل 304

به عرب هایتوده و خاص طوِربه فلسطین خلِق بر نبرد این در را سختی یضربه جهانی امپریالیسِم

 هایجنگ تمامِی از لبنان به اسراییل تجاوِز از ناشی هایخرابی و تلفات. است ساخته وارد عام طوِر

 .است بوده تربیش دفعات به اسراییل و اعرابپیشیِن

 نظامِی شکسِت بندِیجمع در ،(ساف) فلسطین بخِشآزادی سازماِن دبیرکِل ،عرفات یاسر

ه کارانجنایت جنِگ این در: "کهنمود  اعالم( مراکش) فز شهِر در عرب سراِن کنفرانِسدر  بیروت

 مجروح و شهید نظامی 5399 چنین هم و لبنانی و فلسطینی غیرنظامِی 49199 تعداد ما علیه

 ."باشندمی مفقود ما گاِنرزمنده از تن 1999 به نزدیک هنوز....  اند شده

 عالوه،به. اندشده خانمانبی تجاوز این اثر بر نفر میلیونیک به نزدیک تعداد عرفات یگفته به بنا

 شهر سه و دهکده ودوسی فلسطینی، اردوگاِه چهارده" بیروت به مسیرش طِی در سراییلا ارتِش

 ."است گرفته صورت بیروت یمحاصره از پیش همه هااین. است کرده نابود را لبنان

 عرب پیکر بر را زخمی آمریکاـ  اسراییل تجاوِز" انسانی تلفاِت نظِرنقطه از تنها که گفت عرفات

 بود آمده وارد کنون تا ۱949 از عرب ملت بر که مصایبی و هازخم تمامی از که است ساخته وارد

 ."است تربزرگ و ترعمیق

دسِت رژیم یک هاامپریالیست. است درآمده اسراییل اشغاِل به لبنان از نیمی از بیش کهاین ترمهم

 از که کنندمی یکتهد چنان آن را کشور یآینده مسیر و گماشته کار سر بر لبنان در را راستی

. است نداشته سابقه کنون تا ۱959 در متحدهایاالت دریایِی داراِنتفنگ توسِط لبنان اشغال زماِن

 کشور این به دوباره ایتالیایی و فرانسوی نیروهای همراه به دریایی داراِنتفنگ حاضر، درحاِل

 .اندبازگشته

 که است موظف نشست این" که گفت بودند هآمد گرد کنفرانس این در که عرب رهبران به عرفات

 برای که را خاورمیانه یمنطقه و عربی سرزمین جغرافیای در تغییری چنین این اهمیت صداقت با

 بررسی است، گرفته صورت متحدهایاالِت اقماِر از یکی عنواِنبه اسراییل امپراطورِی هایپایه تحکیِم

 .نماید
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 متحدهایاالت جنگ

 

 تجاوزگرِی این که گفت وی". بود متحدهایاالت جنِگ اساسٌا جنگ این" که مودن اعالم عرفات

 شدهمی حمایت دیپلوماتیک و اقتصادی، سیاسی، نظامی، طوِر به متحدهایاالِت سوی از" اسراییل

 ..."است

 پیروزِی از حاصل سیاسِی آوردهایدست تا که است آن دنبال به سخت واشنگتن حاضر، حاِل در

 در که است ریگان طرح اصطالح به واقعی مفهوِم این. نماید تحکیم را لبنان در سراییلا نظامی

 اعالم بیروت غرِب اشغالِی یمنطقه از ساف نیروهای خروِج گرماگرِم درو  ۱992 سپتامبِر اوایِل

 .گردید

 هاجنگ گونهاین از ناشی روحِی ضرباِت و عرب هایتوده از تحرک سلِب که است امیدوار واشنگتن

 هایرژیم از برخی بر آن از استفاده با بتواند تا که نماید ایجاد متحدهایاالِت برای را فرصت این

 مصر الگوی از که سازد وادار را هاآن و آورده فشار ـ اردن و سعودی عربستاِن ویژه به ـ عرب

 یوعده هاینیفلسط به عوض، در. بشناسند رسمیتبه را اسراییل دولِت و نموده روی دنباله

 که گردد باعث و رسیده نتیجه به روزی است ممکن مذاکرات یادامه که شودمی داده سرخرمن

 که ،"خودمختاری" اصطالح به از شکلی گاهآن و شده خارج غربی ساحِل از هاییبخش از اسراییل

 .شود داده هاآن به اردن رژیم نظارِت زیر هم آن و شده، داده آن از ته و سر بی و گنگ تعریفی

 شده تنظیم ۱9۷9 سال در که دادمی تشکیل را دیوید کمِپ قرارداِد از بخشی نیز مشابهی پیشنهاِد

 .بود کرده امضا را آن پای مصر دولِت تنها و

به را اسراییل دولِت عرب کشورهای از تریبیش شمار تا که است آن دنبال به متحدهایاالِت اگرچه

 در اخیرش دیپلوماتیک تهاجِم دنباِل به متحدهایاالِت که هدفی ترینهمم اما، بشناسند، رسمیت

 .است فلسطین بخِشآزادی سازماِن تمام و تام نابودی پروراندمی سر
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 در ساف موقعیِت آوردِن پایین و کردن منزوی با نخست یوهله در را َاشهدف این ِمتحدهایاالت

 عنواِنبه ساف شناسایِی از که است خواسته عرب هایتدول از ریگان. نمایدمی دنبال عرب جهاِن

 ملک که است کرده پیشنهاد وی آن، جایبه. بردارند دست فلسطین خلِق قانونِی ینماینده تنها

 .شود شناخته هافلسطینی گویسخن عنواِنبه حسین

 راِه در امانبی یمبارزه از اگر که دهندمی اخطار ساف به متحدهایاالِت گراِنسیاست زمان،هم

 هافلسطینی گاهآن نپذیرند، را ریگان پیشنهاِد و برنداشته دست هافلسطینی ملِی حاکمیِت کسِب

 در بتواند تهدیدهایی چنین طرِح که است آن امید به واشنگتن. ماند خواهند خالی دست کاماًل

 کهاین بر مبنی الیستیامپری هایرسانه در نادرست و مغشوش هایگزارش. کند ایجاد انشعاب ساف

 است نیت این با گیهمه اند،پذیرفته را ریگان پیشنهادهای ساف رهبراِن از دیگر برخی و عرفات

 .یابدمی انتشار که

 ماشیِن با اگر حتا ـ امپریالیستی حکاِم سوی از هافلسطین ملِی بخِشآزادی یمبارزه به تهاجم

 نابودسازِی در بتوانند آیا کهاین اما، است؛ امر یک ـ باشد گرفته صورت َاشطویل و عریض جنگی

 .دارد زیادی یفاصله َاشپایان تا هنوز نبرد این. است دیگری امر آورند دست به موفقیتی ساف

 برابِر در روشنیبه را فلسطین خلِق ناِکاسف شرایِط است توانسته ساف گذشته ساِلپانزده طِی در

 به را هافلسطینی هدِف که است توانسته گذرره این از و گذاشته نمایش به جهانیان گاِندیده

ایاالت یخارجه وزارِت مقاماِت حتا که طوریبه. سازد بدل خاورمیانه سیاسِت محورِی موضوِع

 انقالبی ـ ملی سازماِن  این قباِل در دولت هایسیاست اجرای و گیریپی مسئوِل که متحده

 .اندنموده ابراز واشنگتن هایسیاست رسیدِن ثمر  به  در را تردیدشان  بارها نیز  هستند

 اکتبر 3۱ در مفصلی یمقاله طِی در تایمز،نیویورک یروزنامه مفسِر ،49جلب لسلی که گونههمان

 و نداشته، اطمینانی عرفات دقیِق موضِع مورِد در آمریکایی مقاماِت" است،نموده تأیید ۱992
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 تردید با برگزیند، را( اسراییل شناختِن رسمیت به یعنی) را اهر این وی کهاین از بسیاری

 ."نگرند می

 گاههیچ کل در طبقاتی قوای توازِن که گیردمی صورت ایجهانی شرایِط در نبرد این این، بر افزون

 که را ایسیاسی بهای که است واقعیت این تنها. است نبوده هافلسطینی سوِد به اندازه این تا

 .دهدمی توضیح را اندپرداخته ناچار به خاورمیانه در شانآوردهایدست کسِب در هاستامپریالی

 

 کارگر یطبقه آگاهِی در جهت تغییِر

 ایفزاینده تعداِد جمله از و  ـ جهان یگوشه هر در مردم بیروت، غرِب در وحشیانه عاِم قتِل از پس

 است این واقعیت. بیفکنند نظر خاورمیانه یئلهمس به نو از که اندشده مجبور ـ اسراییل دروِن در

 شده تحول خوِشدست  اکنون نیز، گذشته ساِل چند به نسبت حتا کارگر، یطبقه موضِع که

 .است

 اِیتوده جنبِش و مرکزی، آمریکای و ویتنام در سوسیالیستی جهانِی انقالِب گسترِش و بسط

 موقعیِت در را جهان کشاِنزحمت مجموعًا کشد، زیر به را ایران در شاه رژیِم توانست که عظیمی

 به نیز سرکوب و استثمار اما، زمان، هم. است داده قرار داریسرمایه حاکمیِت به نسبت تریقوی

 امپریالیستی تهاجِم چنین هم و سو،یک از داریسرمایه اقتصاِد گیِرگریبان جهانی بحراِن یواسطه

 به َاشپیمانان هم و کارگر یطبقه رو،این از. است افزایش به رو دیگر سوی از کارگر یطبقه علیه

 .یابندمی دست شانآگاهی سطِح در عمیق تحولی به راهاین از و شده کشیده مبارزه

 بررسی مورد را لبنان به تجاوز در اسراییل اهداِف کشانزحمت تجاربی، چنین گرفتن نظر در با

 جوالن هایبلندی و غزه نوار غربی، ساحِل یساله پانزده نظامِی اشغاِل به تازه دیدی با داده، قرار

 آن موازات به و َاش،هایهمسایه علیه اسراییل یکارانهجنایت حمالِت علِل منظر، این از. نگرندمی

 آفریقای نژادپرسِت حکاِم از ـ جهان نیروهای ترینارتجاعی و منفورترین با َاششرمانهبی نزدیکِی

 .گرددمی روشن پیش از بیش ـ مرکزی آمریکای نظامِی هایدیکتاتوری تا هگرفت جنوبی
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. نماید جمع هم با را هااین یهمه توانست که بود کاتالیزوری یمثابه  به  بیروت  غرِب در عام قتِل

ترقی و عادالنه گِیویژه سِر بر جهان کشزحمت هایتوده آگاهِی در جهشی که بود این نتیجه

 .پذیرفت صورت اسراییل برعلیه فلسطین و عرب خلِق یمبارزه یخواهانه

 را خود و ریاکاری به توسل با زمانی که را برحقی اصطالح به موضِع توانست نخواهد اسراییل دولِت

 درستی به نفر هامیلیون اکنون. بازیابد دوباره بود نموده پاودست خود برای زدن گیمردهموش به

 که بود، نموده ترسیم محاصره تحِت قربانِی یک عنوانبه خود از اسراییل که ویریتص که انددریافته

 شده، جنگ وارد ستیزیهودی یماندهعقب هایعرب با مکرر طوربه اجبار و اضطرار روی از گویا

 .است دروغ سراپا

می دنبال را ایتجاوزکارانه جنِگ شانحکومِت که انددریافته مردم هایتوده نیز اسراییل داخِل در

 ۱992 ژوییه سوِم در. است داشته پیشانی بر قساوت و کشیآدم ُمهر اشاول قدِم همان از که کند

 25 در. افتاد راه به آویو تل در هفتادهزارنفر از بیش حضور با ضِدجنگ یگسترده تظاهراِت

 هاخیابان به روتبی غرب در کشتار به اعتراض در نفر هزارچهل از بیش نیز سال همان سپتامبر

 .است بوده کشور این حیاِت تاریِخ در تظاهرات ترینبزرگ یزمره در تظاهرات این. ریختند

 چالِش حالعین در است، نموده  ایجاد  کشانزحمت برای  را بزرگی هایپرسش که ها،اتفاق این

 به و خاورمیانه به نظرنقطه چه از ما. است داده قرار هاسوسیالیست فراروی در نیز را بزرگی

 آزمایش یبوته از ما تحلیل نگرییم؟می اسراییل و اعراب میان یمناقشه سیاسِی های جنبه

 مورد در لبنان در جنگ از توانمی را تریبیش چیز چه است؟آمده بیرون چگونه ها واقعیت

 آموخت؟ زهمبار این در مختلف نیروهای تکامِل و خاورمیانه در طبقاتی نیروهای بندِی صف

 

 امپریالیستی سرکوب

 اقتصاِد. باشندمی استثمار و زیرستم ملِل گیهمه خاورمیانه کشورهای مابقِی اسراییل، استثنای به

 به ـ نفت اخص طوربه ـ شانطبیعی منابع و شده شکسته درهم امپریالیسم توسِط کشورها این
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 و مکرر طوربه هاملت این سیاسی حیاِت. شودمی تاراج پاریس و لندن نیویورک، در گرانغارت نفع

 .است داشته قرار هاامپریالیست یرحمانهبی یمداخله معرِض در آشکارا

 و امپریالیستی ستِم جهان، نقاِط دیگر از بسیاری مانند خاورمیانه، در سیاست محورِی موضوِع

 .است جهانی سطِح در طبقاتی یمبارزه اشکاِل ترینمهم از یکی این. است ملی رهایِی برای مبارزه

 در" شان سرنوشت تعیین در ملل حِق و انقالبی پرولتاریای" عنواِن زیر که َاشهایمقاله در لنین

 ملل تقسیِم باید[ مارکسیستی] یبرنامه مرکزِی ینقطه" که استنموده تأکید نوشت، ۱9۱4 سال

 ...." دهدمی لتشکی را امپریالیسم" سرشِت" که باشد زیِرستم و گرستم به

 ساِل پنج طِی در شد، گذاریپایه ۱9۱9 سال در هابلشویک رهبرِی به که کمونیستی انترناسیوناِل

. ساخت تکمیل زیِرستم ملِل با ارتباط در را انقالبی کارگراِن جنبِش یبرنامه َاشموجودیت اول

 این یباره در ۱929 سال در کمونیستی انترناسیوناِل یکنگره دومین در سندی یارایه با لنین

 میاِن شدن قایل تمیز....  ماست تز زیربنای که ایاساسی یایده" که نمود تأکید دیگر باِر مسئله

 ."است گرستم ملِل و زیِرستم ملِل

 امپریالیستِی جنگ و مستعمرات" یباره در ۱949 مه ماه در که اینامهقطع در چهارم انترناسیوناِل

 :استآمده نامهقطع این در. ورزید تأکید دوباره چارچوب این بر نمود، صادر" دوم

 یک از بیش. شودمی شامل را زمین سطِح از نیمی از بیش تهاجم مورِد هایسرزمین و مستعمرات"

 دارند، دستبه را غرب جهاِن کنترِل که کالن دارانسرمایه توسط سیاه، و ایقهوه زرد، نفر، میلیارد

 نیروی دو از یکی دیدهستم هایتوده عظیِم انبوِه این یمبارزه. اندشده هکشاند شوربختی به

 پیشرفته کشورهای در پرولتاریا یمبارزه نیرو، دومین. دهدمی تشکیل را مدرن جهاِن خواهِی ترقی

 ."است خویش رهایِی برای

 اشاره پریالیسمام یسلطه از رهایی برای مبارزه در عرب خلق نقِش به مشخصًا نامهقطع این در

 در ۱9۱9 سال از پس آلمان علیه متحدین جهانِی جنِگ: "که است آمده نامهقطع در. است شده

 و وعده تمامی...  یافت ادامه شانداشتننگه زیرسلطه راستای در هاخلق علیه متحدین جنِگ شکل
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 اعطای مورِد در میانه و نزدیک خاوِر عرِب هایخلق به جنگ دوراِن در وفور به که وعیدهایی

 زوِر با را امپریالیستی آهنیِن یچکمه حاکمیِت شکِل و باخته رنگ تمامًا بود، شده داده استقالل

مسلمان کشورهای یبقیه و مصر ناسیونالیستِی هایجنبش. گرفت خود به اعدام داِر و سرنیزه

 .یابند دست خویش استقالِل به توانستند هاترک زماناین در. فراگرفت را نشین

 

 اسراییل نقِش

 سیاسِی کنترِل از که مجبورشدند بریتانیایی و فرانسوی حکاِم جهانی دوِم جنِگ از پس اگرچه 

 تعییِن و اقتصادی کنترِل اما، ها،امپریالیست بردارند، دست خاورمیانه در شانهایمستعمره

 .گرفتند اختیار در کماکان نظامی، قدرِت طریِق از جمله از را، هامستعمره این سیاسِی سرنوشِت

 بازگرداند سلطنت به را ایران شاِه تا بود شده سازماندهی ای.آی.سی توسط که ۱953 اوت کودتای

 سیاسِی حیاِت در چگونه هاامپریالیست دهدمی نشان که هاستنمونه ترینشدهشناخته از یکی

 در. رودنمی شماربه استثنا یک رویهیچ به کودتا این. کنندمی مداخله مستعمرهنیمه کشورهای

 که نمود اعالم علنی طوربه ۱99۱ سال اکتبر در متحدهایاالِت جمهوِررییس ،ریگان رونالد واقع،

 در سلطنتی خانداِن زنجیِر یوِغ از آزادی به یابیدست برای که را مردم قیاِم گونه هر واشنگتن

 خاورمیانه در اوضاع که هنگامی. نمود هدخوا سرکوب نظامی نیروی با پابگیرد، سعودی عربستان

. کنندمی رجوع عریان سرکوِب هایشیوه و نظامی نیروی به هاامپریالیست گاهآن شود،می وخیم

 .نمایدمی خود منطقه در اسراییل اصلِی نقِش که جاستاین در

ایاالت حکاِم اِراختی در را امکانی کشور این. است منطقه در امپریالیسم نظامِی گاهپای اسراییل

 خواب به مرکزی آمریکای در آن برای همتایی داشتِن آرزوی با شب هر هاآن که گذاردمی متحده

پیشرفته به مسلح سرباز، هزارچهارصد از متشکل زبده ارتِش یک اختیارداشتِن در یعنی  - روندمی

 .شودمی پشتیبانی نیز اتمی یزرادخانه یک با که هاسالح ترین
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 و قهر عامِل عنواِنبه همواره مستعمراتی، دولِت یک عنواِنبه َاشخاص گِیویژه دلیِل به ییل،اسرا

 که سی و بیست هایدهه در حتا. استشده گرفته کاربه عرب هایخلق علیه هاامپریالیست متحِد

 نداشت، جیخار وجوِد اسراییل نام به کشوری و رفتمی شماربه بریتانیا یمستعمره هنوز فلسطین

 استقالِل کسِب برای که فلسطین مردِم متعدِد هایقیام سرکوِب در صهیونیستی هایسازمان

 .رساندندمی یاری انگلیسی استعمارگِر نیروهای به رزمیدند،می خویش

 که برخاستند بریتانیا علیه مسلحانه یمبارزه به صهیونیستی هایسازمان جهانی، دوِم جنِگ از پس

 َاشمستعمره عنواِنبه را فلسطین کماکان مستقل کشوِر یک ایجاِد از حمایت جایبه اددمی ترجیح

 .آورند دستبه نیز را واشنگتن پشتیبانِی توانستند صهیونیستی نیروهای زمان، هم. نماید حفظ

 لعاِب و رنگ بریتانیا با شانمناقشه به تا که کنندمی تالش هاصهیونیست از برخی اگرچه،

 غنایم سِر بر دزدها میاِن جنِگ جز چیزی شاندعوای که است این واقعیت اما بزنند، ماریضداستع

 از بیش اخراِج با تنها و واشنگتن، کامِل پشتیبانِی با ،۱949 سال در اسراییل کشوِر ایجاِد. نبود

 هاطینیفلس از عده آن. شد پذیرامکان شانهایزمین غصِب و شانزادگاه از فلسطینی هزارصدهفت

 .شدند تبدیل خویش کشوِر در دوم درجه شهرونداِن به قانون طبِق ماندند باقی جاآن در که

 قدرهم هر رژیمی، هیچ که بود منفور عرب هایتوده میاِن در چنانآن نوبنیاد کشوِرغیرقانونِی این

 .نداشت را آن شناختِن رسمیت به یارای امپریالیسم، به وابسته و ارتجاعی

. شد نمایانده روشنی به ۱951 اکتبر در منطقه در امپریالیسم گاِهپای یمثابه به اسراییل ِیگویژه

 مصر، وقِت دولِت ضدامپریالیستِی اقداماِت به پاسخ در و بریتانیایی، و فرانسوی نیروهای با اسراییل

 هایخلق و  عرب جهاِن بخِشالهام  که حرکتی ـ بود شده برجسته سویز کاناِل کردِن ملی با که

 .شد همراه مصر در نظامی دخالِت برای ـ گشت دیدهستم

 یطبقه. نمودمی دنبال را هدف همان نیز ۱91۷ سال در اردن و سوریه مصر، به اسراییل تجاوِز

 کندمی اشغال ماجراجویی آن در که را چهآن هر بتواند بلکه که بود اندیشه این در اسراییل حاکِم

 سوریه و مصر ناسیونالیستِی هایرژیم که بود آن پِی در اسراییل عالوه،به. دکن حفظ همیشه برای
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 کنند خم گردن امپریالیستی فشارهای مقابِل در که بیاورد کار سر بر را هاییرژیم و نموده ساقط را

 .اسراییل موجودیِت شناختِن رسمیت به برای فشار ویژهبه ـ

 تبدیل اعم طوربه خاورمیانه کِل و اخص طوربه سراییلا برای عطفی ینقطه به ۱91۷ ژوئن جنِگ

 هایکمک طریق از عمده طوِربه اسراییل دارِیسرمایه اقتصاِد سیستِم ژوئن، جنِگ از پیش. شد

 ۱91۷ از پس که امپریالیستی، هایکمک گونهاین. شدمی تغذیه غربی آلماِن و متحدهایاالِت مالِی

 ینوبه به جنگ، از پس اسراییِل ارضِی یتوسعه همراه به است، یافته زنی افزایش و داشته ادامه نیز

 .ساخت فراهم منطقه در امپریالیستی نیروی به کشور این فراروییدِن برای را زمینه خود

 

 فلسطین خلِق یمبارزه عروِج

 که بود نفلسطی خلِق دروِن از مستقلی اِیتوده جنبِش عروج و ظهور اما، ژوئن، جنِگ برآمِد دومین

 وجود نیز این از پیش ،الفتح مانند چریکی، مجزای هایگروه. زد دست ملی آزادِی برای مبارزه به

 دوخته عرب هایحکومت به امید چشِم ۱91۷ سال تا فلسطینی گاِنپناهنده توده اما،. داشتند

 شانسرزمین ِنبازگرداند برای مصر جمهوِررییس ،عبدالناصر جمال به اخص طوِربه هاآن. بودند

 .داشتند امید

 دیگر توافِق با و ناصر ابتکاِر به ،۱914 سال در نخست( ساف) فلسطین بخِشآزادی سازماِن

 کارکناِن َاشاعضای که داشت، قرار مصر کنترِل زیِر ابتدا سازمان این. شد تشکیل عرب هایدولت

 احمد سوی از که ایاعالمیه. ردندکمی صادر اعالمیه فلسطین خلِق ناِم به که بودند بگیریحقوق

 دریا به را هایهودی عربی هایارتش که بود آمده آن در و شد صادر ،ساف دبیرکِل اولین ،شکیری

 یمبارزه گویا که شانادعای بر سندی عنواِن به اسراییل مدافعاِن سوی از هنوز ریخت، خواهند

 شکسِت پِی در اما، .شودمی استفاده دارد، ستیزیـ  یهودی ماهیِت هافلسطینی بخِشآزادی

 برای آلترناتیوی یافتِن دنباِل به فلسطین خلِق از وسیعی هایالیه ژوئن، جنِگ در عربی کشورهای
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 برای خلق یجبهه و الفتح مانند مستقلی، هایسازمان که بود ترتیب بدین. رفتند ناصریسم

 .نمودند رشد به شروع فلسطین آزادِی

 به اسراییلی نیروهای تهاجِم برابِر در ۱919 مارِس ُاِمویکبیست در ،الفتح سازماِن هایچریک

 بر آساییصاعقه تأثیِر کرامه نبرِد. نمودند گیایستاده پیروزمندانه کرامه فلسطینِی گاِنآواره اردوگاِه

 از یکی از گزارشی طِی و بعد مدتی تایمزنیویورک یروزنامه. گذاشت جایبه عرب جهاِن سراسِر

 :نوشت چنین نبرد این مورد در ،امان در فلسطینی هایاردوگاه

 گروِه ترینفعال و ترینبزرگ که الفتح سازماِن هایچریک ویژهبه امروزند، قهرماناِن هاچریک"

 شده نصب مهم اماکِن تمامِی در خودکارشان هایسالح با هاچریک هایعکس. است فلسطینی

 ..." است

 شناخته رسمیتبه را هاچریک کرامه، نبرِد از پس بود، تفاوتبی جنبش به بتنس که عبدالناصر"

پرشنونده احتمااًل برنامه این. است گذاشته اختیارشان در رادیویی یروزانه یبرنامه ساعت یک و

 ..." است عرب جهان سراسر در رادیویی یبرنامه ترین

 ،امان در حسین ملک ارتِش و فلسطینی هایچریک میان عمده هایدرگیری رشته یک از پس

 در کامل عمِل آزادِی برای را خویش حِق ۱919 نوامبر در توانستند فلسطینی گاِنرزمنده سرانجام

 ،عرفات یاسر. بگیرند دستبه نیز را ساف کنترِل توانستند هاچریک ضمن، در. کنند تثبیت اردن

 .شد برگزیده سازمان این دبیرکِل عنواِنبه ۱919 یفوریه در الفتح رهبر

 

 انقالبیـ  ملی جنبِش

 دِل در ایتوده سازمانی به داری،سرمایه حاکمیِت نظِر زیِر ادارِی سازماِن یک از ساف زمان،هم

 ساف چتر زیر که مختلفی چریکِی هایسازمان. شد تبدیل فلسطینی گاِنپناهنده هایاردوگاه
 ایجاِد و روزنامه، چاپ آموزشی، هایبرنامه ندهِیسازما به دست توانستند کردند،می فعالیت
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 اجتماعِی و حیاتی اموِر دیگر و بهداشت به و زده گیپناهنده هایکمپ در سیاسی بحِث های گروه

 .بپردازند هااردوگاه

 جنبِش یمثابه به فلسطین بخِشآزادی سازماِن. بود سازمان این در بنیادین تحوِل یک این

 تفاوت مصر دولِت یپرودهدست سازماِن با طبقاتی نظِر نقطه از فلسطین وِممحر خلِق اِیتوده

 .داشت

 تاریِخ در عام ایپدیده از نمونه یک تنها بلکه نبوده، هافلسطینی یمبارزه مختص صرفًا تحول این

 یکنگره دومین به َاشگزارش در ۱929 سال در لنین که ایپدیده ـ است دیدهستم ملل

 نکته این به وی. کندمی اشاره بدان استعمار و ملی یمسئله یباره در کمونیستی اِلانترناسیون

 دیگریک از سلطه زیر کشورهای در ملی ـ انقالبی و ملی بورژواـ هایجنبش باید که کندمی اشاره

 اب انقالبی طبقاِت و هاجنبش تمامِی علیه کشورها این در بورژوازی: "گویدمی لنین. شود تفکیک

 ."شد خواهد متحد هاامپریالیست

 زیِر کشورهای در ملی هایجنبش برخورِد ینحوه استکننده تعیین که چهآن لنین ینظریه در

 ملِل حقوِق کسِب مسیِر در موثر یمبارزه. باشدمی هاتوده بسیِج و سازماندهی یمسئله به سلطه

 آن که نمود پیشنهاد لنین. برد پیشبه وانتمی کشزحمت هایتوده به اتکا با تنها را دیدهستم

 یک در استثمارشده هایتوده و دهقانان آموزِش و سازماندهی" مانع که ملی هایجنبش از دسته

 .شوند شمرده ملی ـ انقالبی نیستند،" انقالبی سازمان

 از تحمای دریافِت گِیشایسته اما نیستند، کمونیستی هاییجنبش چنین این که داد توضیح لنین

 امپریالیسم علیه سلطه زیر ملِل کشاِنزحمت سازماندهِی امِر به که زیرا دارند، را هاکمونیست سوی

 ضداستعماری، مبارزاِت از وسیعی موِج افتادِن راهبه و جهانی دوِم جنِگ از پس. رسانندمی یاری

 استقالل برای مبارزه که هاییسازمان جمله از برافراشتند، سر بسیاری ملِی ـ انقالبی هایسازمان

 یجبهه به جمله از توانمی امروز راستا، این در. نمودند هدایت را زیمبابوه و موزامبیک آنگوال، در

 .نمود اشاره نامیبیا در آفریقا غربی جنوِب خلِق سازماِن و غربی صحرای در پولیساریو
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 بر عمده طوربه که گرفت پا البیانق ـ ملی جنبِش یک یمثابه به ابتدا کوبا در ژوییه 62 سازمان

 و بود، متکی کوچک دهقاناِن و شهری کارگراِن از کادرهایی چنین هم و بورژوایی، خرده نیروهای

مبارزه مسیِر در. شدمی حمایت نیز بورژوایی اپوزیسیون هایشخصیت از برخی سوی از حتا بعضًا

 کوبایی، کشاورزاِن و کارگران انقالبِی ِجبسی تأثیِر وتحت انجامید ۱959 سال در پیروزی به که ای

 جنبش مرکزِی رهبرِی. یابد تحول توانست کاسترو فیدل پیراموِن ژوییه 62 جنبِش رهبرِی

 آغاز را مبارزه هاآن خاطِر به که دموکراتیک هایخواسته قباِل در خویش تعهداِت به هژویی62

 انقالبِی قراوالِنپیش مرکزِی یهسته به که بود روند این در و ماند، وفادار چنانهم بود، نموده

 .فرارویید کمونیست، حزِب یعنی کوبا، مارکسیستِی

 انترناسیونالیستی، هایآرمان به کشور این کمونیسِت حزِب رهبریِت وفادارِی و کوبا انقالِب یتجربه

 کمونیستی انداِزمچش یک سمت به را التین آمریکای در ملی آزادِی گاِنرزمنده از وسیعی هایالیه

 مشترک تالِش نوین جنبِش و نیکاراگویه در ساندینیستی ملی بخِشآزادی یجبهه. نمود جذب

 اند،گرفته قرار ملی آزادِی برای مبارزه مقدم صِف در اگرچه گرانادا، در آزادی و آموزش، رفاه، برای

 احزاِب حقیقت در نیروها نای. داد قرار انقالبی ـ ملی هایجنبش صِف در را هاآن نباید اما

 .آیندمی حساب به پرولتاریا مارکسیستی

 رود،می شماربه فلسطین بخِشآزادی سازماِن تبعیِد در پارلماِن که ،فلسطین ملِی شورای

 را منفرد داراِنسرمایه از برخی حتا که هست، جهان سراسر از سرشناس هایفلسطینی از متشکل

 هستند گانآواره هایاردوگاه در هاتوده بر متکی چریکی هایسازمان این اما،. شودمی شامل نیز

 .زنندمی ساف رهبری شورای در را نهائی حرِف که

 خلق دموکراتیِک یجبهه و فلسطین آزادِی برای خلق یجبهه مانند نظامی هایسازمان

 و الصاعقه هایسازمان. اندنموده اعالم را شانسوسیالیستی گیریسمت ،فلسطین آزادِی برای

 ،الفتح سازماِن. اندعراق و سوریه هایرژیم رهبرِی تابِع ترتیب به عرب بخِشآزادی یجبهه
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 معرفی فلسطین برای بخشآزادی جنبِش یک عنوانبه را خود ،ساف عضِو گروِه ترینبزرگ

 .کند می

 سوِم تاریِخ به تایمزنیویورک یروزنامه گِرگزارش ،50اشمیت آدامز دانا با ایمصاحبه در عرفات

 :کندمی تشریح گونهاین را الفتح سازماِن کردروی ،۱919 اکتبر

 به ما مردِم اکثریِت. است شده اشغال ما سرزمیِن. است ساده بسیار کنیممی دنبال ما که ایتئوری"

 ."اندشده رانده بیرون شانکاشانه و خانه از امپریالیسم و صهیونیسم دسِت

 بلکه تا گردد؛ برقرار متحد ملِل سازماِن سوی از عدالت بلکه تا ماندیم و ماندیم و ندیمما منتظر ما"

 این و برسند؛ ما داد به اندآمده گرد ملل سازماِن در که کشورهایی که شاید تا و آید خود به دنیا

 از چیزیچهی اما،. کشیدمی رنج هااردوگاه هایبیغوله در فلسطین پناِهبی خلِق که حالی در همه

 و خرابی خانه کهحالی در. نیافتیم دست مانهایخواسته از کدامهیچ به. برنیامد هودهبی انتظاِر این

 ."یافتمی وسعت چنانهم ما گِیآواره

 از خویش سرزمیِن و خانه به مانبازگشت برای ممکن راِه تنها که ایمرسیده باور این به سرانجام"

 داریم، باور تمام وضوِح به و گیپیچیده هیچ بدون تئوری این به ما. ستا مسلحانه یمبارزه طریق

 ..." ماست آرزوی و هدف این و

 ."است ستم زیِر هایخلق تمامِی قانونِی حِق مسلحانه مقاومِت که باوریم این بر ما"

...  نیستیم ستیز_  یهودی ما: "که داد پاسخ عرفات خبرنگار، سوی از دیگری پرسِش به پاسخ در

به کنند، گیزنده عربی کشوِر یک در ما با حاضرند که هایییهودی تمامِی به قلب صمیِم از ما

 ."گوییممی آمدخوش الحقوقمتساوی شهرونداِن عنواِن

 یک ایجاِد َاش،سرزمین به فلسطین خلِق بازگشِت حِق یعنی ـ اساسی مواضِع این سر بر ساف

 ضرورِت و کنند، گیزنده آن در هم با عرب و یهودی که فلسطین سکوالِر و دموکراتیک کشوِر

 .است مانده وفادار امروز به تا ـ هاهدف این به رسیدن برای مسلحانه یمبارزه به زدن دست
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 Dana Adams Schmidt 
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 ساف پیراموِن سوسیالیست کارگراِن حزِب نظراِت نقطه

 

 نیست راستا این در رویهیچ به ساف قباِل در سوسیالیست کارگراِن حزِب سیاسِی کرِدروی

 در و برگزیده خوانندمی سوسیالیست را خود که را ساف درون سیاسِی هایگروه از دستهآن تا که

 جنبِش یک َاشتمامیت در ساف. دهد قرار اندسوسیالیستی هایگرایش فاقِد که دیگرانی آن مقابِل

 .شود حمایت آن از چارچوب همین در نیز باید که است ملی ـ انقالبی

روی همین بر است، شده اشاره آن به ترپیش که چهارم، انترناسیوناِل یمصوبه ۱949 یامهنقطع

 :است آمده گونهاین نامهقطع این در. ورزدمی تأکید سلطه زیر ملِل مقابِل در کرد

 کشاندِن برای ایوسیله عنوانبه آن از که است داریسرمایه قدرِت ابزاِر غرب در ناسیونالیسم"

 است دارانسرمایه منافِع راستای در تمامًا که اقتصادی یا و نظامی هایجنگ به شانکزحمت

 بخِش ناسیونالیستی جنبش شرق، یزیرسلطه و ماندهعقب کشورهای در اما،. شودمی استفاده

 ."است جهانی امپریالیسِم علیه مبارزه ناپذیِرجدایی

 را اینامهقطع ۱9۷۱ اوت در َاشکنگره در سوسیالیست کارگراِن حزِب که هست راستا این در

 :که است شده گفته نامهقطع این در. رساند تصویب به" اعراب انقالِب و اسراییل" یدرباره

 بخِشآزادی مبارزاَت تمامِی از را َاش شرطو قید بی حمایِت سوسیالیست کارگراِن حزِب"

 حاضر درحاِل کسی چه که این به جهتو بدوِن ما که مفهوم این به کند؛می اعالم عرب های خلق

 ."کنیممی حمایت آن از است، گرفته دست در را مبارزات این رهبرِی

 اهالِی خرابِیخانه قیمِت به تواندمی تنها اسراییل: "که استآمده چنینهم نامهقطع این یادامه در

 تواندمی که است یالیسمامپر به تکیه با تنها کشوری چنین. باشد داشته وجود خاورمیانه در بومی

 داریسرمایه طلِبتوسعه و استعمارگرا کشوِر یک اسراییل. دهد ادامه َاشحیات به و آمده وجودبه

 امپریالیسم ارضِی گاِهپای کشور این... شودمی اداره آمریکا امپریالیسِم سوی از اساس در که است
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. کندمی عمل اعراب انقالِب با رویارویی در مامپریالیس یسرنیزه یمثابه به که است عرب جهاِن در

 ."کنیممی حمایت اسراییل دولِت علیه عرب هایخلق یمبارزه از شرط و قید بدوِن ما

 علیه مبارزه مقدِم خِط در همواره اسراییل، کشوِر تأسیِس هایقربانی نخستین عنواِنبه هافلسطینی

 نامهقطع یادامه در. اندکشیده دوش به را مبارزه نای یعمده بار و داشته قرار صهیونیستی دولِت

 سرنوشت تعییِن حِق کسِب برای و َاشگرانسرکوب علیه فلسطین خلِق یمبارزه: "که استآمده

 مبارزه این یشده اعالم هدِف. است گرفته خود به را اسراییل دولِت سرنگونِی برای مبارزه شکِل

 دستبه برای هافلسطینی یمبارزه از ما. است فلسطین الِرسکو و دموکراتیک کشوِر یک برپایِی

 ."کنیممی حمایت شرطی و قید هیچ بدون سرنوشت تعییِن حِق آوردِن

 

 سکوالر و دموکراتیک فلسطیِن

 گرسلطه ملِل از جدایی خواهاِنسلطه زیِر هایملت سرنوشت، تعییِن حِق برای مبارزه در معمواًل

 در ُکِبک ایالت پورتوریکو، به توانمی جمله از که َاند،خویش مستقِل کشوِر ِدایجا دنباِل به و بوده

 اما، جنوبی، آفریقای کشوِر در دیگر، سوی از. نمود اشاره انگلستان زیِراشغاِل ایرلند به یا و کانادا،

 به را سیاهان اکثریِت به پوست سفید اقلیِت دسِت از حاکمیت انتقاِل برای مبارزه شکل مبارزه این

 .است گرفته خود

 برپایِی با فلسطین در ملی سرکوِب. کندمی عرضه را مبارزه این از دیگری یگونه اما، فلسطین،

 هافلسطینی جمعِیدسته اخراِج و سرنیزه و تفنگ زوِر به کشور تقسیِم و نشینمستعمره کشوِر یک

 .است پذیرفته صورت

 در ۱9۷4 سال در متحد ملِل سازماِن عمومِی مجمِع برابِر در خویش رانِیسخن در عرفات یاسر

 تقسیِم طرِح [۱94۷] َاشموجودیت هایسال اولین در عمومی مجمِع همین: "که گفت بارهاین
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 این که نداشت را آن حق رویهیچبه عمومی مجمِع...  رساند تصویب به را فلسطین ما، میهِن

 ."کند یمتقس را، ما ناپذیِرتقسیم میهِن یعنی سرزمین،

 به فلسطین سرزمیِن درصِد چهاروپنجاه بندیتقسیم همین طبِق بر اگرچه گذشته، آن از"

 باِب نیز را نامشروع بندِیتقسیم این حتا هاآن که جاییآن از اما، گرفت،می تعلق نشینانمستعمره

 راه به نسرزمی این غیرنظامِی عرِب ساکنیِن علیه را تروریستی جنگی نیافتند، خویش میل

یک به نزدیک و نمودند اشغال را فلسطین مساحِت کِل درصِد هشتادویک گرهااشغال. انداختند

 ."راندند بیرون شانکاشانه و خانه از را عرب میلیون

 دموکراتیک و سکوالر فلسطیِن یک خواسِت که است مشخص یسابقه و تاریخ چنین متِن از

 زیرپا سبِب به اسراییل دولِت که گیردمی سرچشمه یتواقع این از خواسته این. است برخاسته

 در گیریتصمیم آزادِی از هاآن ساختِن محروم و کشور این اصلِی ساکنیِن اکثریِت حقوِق نهادِن

 .است غیردموکراتیک دولِت یک خویش، یآینده مورِد

 برخوردارند حقوقی از شانمذهب خاطِر به صرفًا هایهودی که جایی اسراییل، فعلِی کشوِر برابِر در

 سکوالِر کشوِر یایده فلسطین بخِشآزادی سازماِن اند،بهرهبی آن از هامسیحی و هامسلمان که

 اسراییل کشوِر حیاِت بر سنگینی یسایه یهودی مذهبِی هایقانون. گذاردمی میان در را فلسطین

 نزدیک اکنون. دارد کنترل زیِر می،عمو ونقلحمل تا گرفته ازدواج از را، چیز همه که استافکنده

 انقالِب یبرنامه از جداناپذیری بخِش همواره دولت از دین جدایِی برای مبارزه که است قرن دو به

 .است بوده دموکراتیک

 میهِن" یک یزورگویانه جداسازِی مشکل متحد فلسطیِن یک ایجاِد برای فراخوان سرانجام،

 .گیردمی نشانه را" ناپذیر تقسیم

نمی اکنون هم از شد خواهد ایجاد مبارزه این دنبال به که را ایاجتماعی سیستِم طبقاتِی ساختاِر

 چارچوِب در فلسطینی ایجاِد دنباِل به که هستند نیروهایی ساف دروِن در. نمود بینیپیش توان

سوسیالیستی ِمنظا یک ایجاِد پی در که هستند نیز دیگرانی حال عین در و بوده، داریسرمایه نظاِم
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 مخالفت. اندنداده پرسش این به مشخص پاسخی هنوز احتمااًل که هستند هم نیروهایی حتا و اند،

 روِیچپ اوِج جز چیزی بهانه، این به سکوالر و دموکراتیک فلسطیِن یک برپایی برای فراخوان با

 .بود نخواهد سکتاریستی

 برای. باشند داریسرمایه کشوِر یک اِدایج مبلِغ توانندنمی هامارکسیست دیگر، سوی از

 خواسِت یک سکوالر، و دموکراتیک فلسطیِن یک ایجاِد به فراخوان انقالبی، هایسوسیالیست

 و کارگران حکومِت ایجاِد مسیِر در کشزحمت هایتوده بسیِج و سازماندهی راستای در کلیدی

 دارانسرمایه از ید خلع جهِت در را هادهقان و کارگران که حکومتی ـ است فلسطین در کشاورزان

 .نمود خواهد هدایت کارگری دولِت ایجاِد و دارانزمین و

 درازمدِت یبرنامه از بخشی سرنوشت تعییِن دموکراتیِک حِق برای هافلسطینی یمبارزه رو،این از

 .باشدمی خاورمیانه در اجتماعی انقالِب

 که را دولت از شکلی آن هر بتواند سلطه زیر خلِق که است مفهوم این به سرنوشت تعییِن اصِل

 به که ستمی به دادن پایان برای هافلسطینی. برگزیند است الزم سلطه نظاِم به دادن پایان برای

 و است، افکنده چنگ شانسرزمین بر که اندنشینمستعمره دولِت فروپاشِی خواهاِن شود،می هاآن

 .کنندمی مبارزه فلسطین یپارچه یک دولِت ایجاِد و هاآواره تمامِی بازگشِت حِق برای

 زیِر ملِل حقوِق از دفاع مدعِی اگرچه کارگری جنبِش دروِن در سیاسی هایگرایش از بسیاری

 در ها،گرایش این. ورزندمی مخالفت دموکراتیک و سکوالر فلسطیِن یک خواست با اما، اند،سلطه

 .اندسرزمین این در ساکن لِقخ دو میان فلسطین تقسیِم خواهان عوض

 یمسئله حل برای ایماده شش طرحی شوروی، سابِق جمهوِر رییس برژنف لئونید نمونه، برای

 میان صلح" گویا که است قرار طرح این طبِق بر. نمود پیشنهاد ۱992 سپتامبر در خاورمیانه

 شامل درگیر، هایفطر تمامِی که معناست بدان این. شود برقرار اسراییل و عربی کشورهای

 دیگریک ارضِی تمامیِت و ملی حاکمیِت استقالل، به که شوند متعهد فلسطین، دولت و اسراییل

 ..." بگذارند متقابل احتراِم
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 حزِب و بوده، اسراییل کشوِر حفِظ مدافِع اسراییل کمونیسِت حزِب موضع، این راستای در

 است دموکراتیک و سکوالر فلسطیِن یک برای فراخوان مخالِف که نیز متحدهایاالت کمونیسِت

 .است برگزیده را موضعی چنین

 سال از و بوده داریسرمایه حزبی که را اسراییل کارگِر حزِب که سوسیالیستی انترناسیوناِل

 .است گرفته مشابه موضعی نیز است داده جای خود صفوف در است حاکمیت در ۱9۷۷

 آمریکا دموکراتیِک هایسوسیالیست سازماِن لبنان، در اسراییل نظامِی دخالِت از پس اندکی

 :استآمده جمله از آن در که نمود صادر اینامهقطع

 طریِق از هافلسطینی سرنوشِت تعییِن حِق اساِس بر مذاکره یادامه خواهاِن کماکان ما"

 ."شناسیممی ترسمی به نیز حیات یادامه برای را اسراییل حِق و بوده شانانتخابی های نماینده

 و اسراییل دولِت ریزِیدرهم جز چیزی هافلسطینی برای سرنوشت تعییِن حِق واقع در کهدرحالی

 سرنوشِت تعییِن حِق به توانندمی هافلسطینی چگونه. نیست و نبوده آن ینژادپرستانه نهادهای

 هافلسطینی اگر الح ندارند؟ را شانسرزمین به بازگشت یاجازه کهحالی در یابنددست خویش

 دست خویش حقوِق تمامِی به نیز بازگشت از پس و آورده دستبه را شانسرزمین به بازگشت حِق

 به اسراییل موجودیِت پایاِن یمنزله به امر این گویند،می خود هااسراییلی که گونهآن گاه،آن یابند،

 .بود خواهد یهودی یجداگانه کشوِر یک یمثابه

 در. شودمی هویدا شاننامهقطع پایانِی بخش در متحده ایاالت هایدموکرات سوسیال واقعِی موضِع

 و لبنان در اسراییل نظامِی دخالِت علیه اعتراض در شرکت مخالِف هادموکرات سوسیال قسمت این

 اسراییل دستبه اشغالی هایسرزمین در فلسطینی هایتظاهرکننده کشتاِر ساختِن محکوم در

 حِق از حمایت با زمانهم" ما که پیوست خواهند هااعتراض این به زمانی تنها که گویندمی و بوده،

 شناخته رسمیت به نیز را اسراییل موجودیِت صراحت به خویش سرنوشِت تعییِن در هافلسطینی

 ."باشیم
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 تأمیِن زا حمایت متحده ایاالِت هایدموکرات سوسیال برای که  شودمی  روشن  ترتیب  این  به

 شرکِت عدِم با واقعیت این. دارد اولویت فلسطین خلِق برحِق یمبارزه از حمایت بر اسراییل امنیِت

 نمایش به لبنان در اسراییل دخالت علیه تظاهرات و آموزشی هاینشست در هادموکراتسوسیال

 .شدگذاشته

 

 "موجود اسراییل" استدالِل پیراموِن

می ارایه را عمده دلیل سه خویش دیدگاِه از هافلسطینی هایخواسته نفِی در اسراییل مدافعاِن

 .است قهریه نیروی هاآن تریِنمهم و اول بحث. کنند

 که گویندمی دسته این. دارد وجود عماًل اسراییل که گویندمی ما به اسراییل دولِت مدافعاِن

 درعیِن. کنندمی پشتیبانی اسراییل موجودیِت از متحدهایاالت دولِت چنینهم و هایهودی اکثریِت

 نظامِی نیروی چنان از اسراییل در گرانحکومت گویا که شوندمی یادآور ما به نیز را نکته این حال،

 این نظِر از. بشکنند درهم را عرب هایخلق سوی از چالشی هر توانندمی که برخوردارند مخربی

 و اسراییل موجودیِت شناختِن رسمیت به شانیبرا راه بهترین باشند، عاقل هاعرب اگر دسته،

 .است توافق بهترین به رسیدن منظوِر به آن با مذاکره

می تشکیل را خاورمیانه در" صلح" اصطالح به برای ریگان طرِح یجوهره واقع در استدالل این

 .دارد قرار لبنان در اسراییل نظامِی یمداخله اساِس بر که دهد

 از بارزی مثاِل تایمزنیویورک یروزنامه ۱992 نوامبر اوِل یشماره در 51سلویی آنتونی یمقاله

 .است کردیروی چنین

 ساحِل سازِیضمیمه سرگرِم عماًل و سرعت به اسراییل چگونه که دهدمی توضیح ابتدا لوییس

 هک هاستسال" گویا که اندازدمی عرب رهبراِن گردِن به را تقصیر از بخشی وی. باشدمی غربی

 خودداری[ مناسب حلی راه یافتِن برای اسراییل با] مذاکره[ در شرکت] از اما اند،داده مانور
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 Anthony Lewis  
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 واقعیِت که اگر و نجنبند خود به زودتر هاعرب که اگر اما،: "که نویسدمی ادامه در وی". اند کرده

 یمسئله برای حلی راِه دنباِل به و نشناخته رسمیت به زودتر چه هر را اسراییل موجودیِت

 که چیزی و بوده دیر بسیار که است ممکن گاهآن نباشند، موجود واقعیِت چارچوِب در فلسطین

 ."نماندباقی شانبرای کرد مذاکره آن سِر بر بتوان

 حقیقِت اما،. گویدمی سخن" اسراییل واقعیِت" به راجع همه از بیش و ،"هاواقعیت" به راجع لوییس

 خاتمه فلسطین خلِق ملِی سرکوِب پابرجاست، اسراییل کشوِر که میمادا تا که است این ساده

 بر نژادپرستسفیدپوسِت اقلیِت رژیِم یک حاکمیِت که جنوبی آفریقای ماننِد دقیقًا. یافت نخواهد

مستعمره کشوِر که زمانی تا نیز خاورمیانه در است، کشور آن در صلح به یابیدست از مانع آن

 واقعیت یک هم این. بود نخواهد خبری صلح از نیز جاآن در بدهد، دامها خویش حیاِت به نشین

 .است

 مقاومِت. است گذاشته نمایش به روشنیبه همه چشماِن مقابِل در را واقعی آلترناتیِو لبنان جنِگ

 که است گذاشته صحه حقیقت این بر اسراییل تجاوزگِر ارتِش برابر در فلسطین خلق یقهرمانانه

 حِق به رسیدن برای فلسطین خلِق یمبارزه به تواندنمی کامل کشِینسل یک از ترکم چیزی

 .بگذارد پایان ینقطه َاشسرنوشت تعییِن

 

 بست؟ کار به توانمی شرایط کدام در را" سرنوشت تعییِن حِق"

 فتهنه خویش در را زور به توسل خویش عمِق در" دارد وجود اسراییل" که استدالل این که جاآن از

 آن به اسراییل از حمایت در ایدئولوژیک توجیه دو غالبًا است، چماق کردِن بلند مانند و داشته

 .است َاشتجریدی شکل در سرنوشت تعییِن حِق پذیرفتِن نخست. شودمی چاشنی

 حال گرفتند، قرار سرکوب مورِد جهان سراسر در کهآن از بعد نیز هایهودی استدالل، بنابراین

 در نیز اسراییل کشوِر ایجاِد که گویا و باشند، برخوردار شانسرنوشت تعییِن حِق از که باید می
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 یهود، قوم تاریخِی سرکوِب خاطِر به دیدگاه، این از. است بوده حقی چنین به یابیدست چارچوِب

 .کندمی پیدا اولویت هافلسطینی و اعراب ملی حقوِق بر اسراییل تداوم و حفظ برای آنان حق

 هم که است مدعی شود،می ظاهر چپ شمایِل و شکل با اتفاقًا که استدالل این از دیگری یونهگ

 نیز جاآن تا حتا دسته این. دارند مشروعی ملِی هایخواسته اسراییل هاییهودی هم و هافلسطینی

 هالسطینیف ملِی هایخواسته اولویت مدعِی اسراییل، دولِت سرکوِب دلیِل به گویا که روندمی پیش

 را هایهودی سرنوشِت تعییِن حِق نباید آیا که کشندمی میان به را پرسش این ادامه در اما،. هستند

 ممکن راِه تنها این آیا نمود؟ تضمین اکنون هم از سکوالر و دموکراتیک فلسطیِن چارچوِب در

 عدالِت و هافلسطینی ملِی حقوِق راه در مبارزه برای اسراییل داخِل در یهودی کارگراِن ترغیِب برای

 نیست؟ اجتماعی

گرفته قرار ستم و تبعیض مورد که را دیگر جاهای هاییهودی وضعیِت برخوردها گونهاین تمامِی

 در هافلسطینی حقوِق که کشوری در هم آن اند،غالب ملِت که اسراییل هاییهودی وضعیِت با اند

 آن به نیز ترپیش که گونههمان. دهندمی قرار رازتهم شوند،می سرکوب و شده گذاشته زیرپا آن

 اسراییل هاییهودی. است جداگانه دولِت برپایِی امکاِن معنای به سرنوشت تعییِن حِق شد، اشاره

 شده بنا هافلسطینی از شده گرفته زور به هایزمین روی بر که دارند را خویش کشور اکنون هم

 .ممکن هایحل راه از یکی نه و است، مشکل یسرچشمه خود این. است

 تهی َاشدموکراتیک محتوای از راآن دقیقًا گرسرکوب یک برای سرنوشت تعییِن حِق خواسِت

 این. ندارد خواهانهترقی محتوای گونههیچ َاشانتزاعی شکِل در سرنوشت تعییِن حِق قبوِل. سازد می

 یاری َاشگرانسرکوب علیه سلطه حِتت خلِق بسیِج به که است خواهانه ترقی زمانی تنها خواست

زحمت حمایِت. برانگیزاند خودی حاکِم یطبقه علیه را گرسرکوب ملیِت کارگِر یطبقه و رسانده

 جهانی گِیهمبسته برای را زمینه ستم زیِر ملِت سرنوشِت تعییِن حِق از گرسرکوب ملیِت کشاِن

 .سازدمی فراهم کارگران میان
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 که حالی در. است خواهیترقی جنوبی آفریقای سیاهاِن برای سرنوشت تعییِن حِق مفهوم، این به

 سفیدپوسِت کارگراِن یمبارزه. نیست بیش ارتجاعی خواسِت یک کشور این سفیدپوستاِن برای

 حامِی که باشد موثر یطبقه منافِع و پیشرفت راستای در تواندمی هنگامی تنها جنوبی آفریقای

بی طوربه شانسرنوشت تعییِن حِق آوردِن دستبه برای کشور این اهاِنسی اکثریِت یمبارزه

 .باشد قیدوشرط

 مانند شده، سرکوب هایملت حِق از متحدهایاالت در سوسیالیست کارگراِن حزِب که،این یا

 در که است آن معنای به موضع این. کندمی دفاع سرنوشت تعییِن برای هامکزیکی و سیاهان

انقالبی اما،. کنند ایجاد را ِخویش مستقل کشوِر بتوانند باید باشند، خواسته ملل نای که صورتی

. کنند برپا را" سفیدپوستان کشوِر" شمالی آمریکای در سفیدها که هستند آن مخالف پرولتری های

 چینِیزمینه جز چیزی هم آن و باشد داشته تواندمی سیاسی محتوای یک تنها دولتی چنین این

 .بود نخواهد زبان غیرانگلیسی هایملت یبقیه و زردها، ها،ایقهوه سیاهان، سرکوِب

 یهود ملِی بخِشرهایی جنبِش صهیونیسم گویا که فریبانهعوام ادعای این نیز، اسراییل مورد در

 که سیاسی جنبِش یک. بپوشاند راآن ارتجاعِی عمیقًا سیاسِی محتوای رویهیچ به تواندنمی است

 زمینه ساختِن مهیا َاشهدف و کند،می فعالیت امپریالیستی جهانِی سیستِم از بخشی یهمثاب به

. گیردمی قرار ملی آزادِی برای مبارزه مقابِل ینقطه در دقیقًا است، دیگر خلِق یک سرکوِب برای

 در تواندمی تنها که ستیزی،-یهودی علیه مبارزه سر بر است مانعی چنین هم سیاسی جنبِش این

 و امپریالیستی سرکوب علیه شانمبارزه در جهان کشانزحمت و کارگران با بستگیهم یسایه

 .برسد پیروزی به و شده هدایت داریسرمایه استثماِر

 

 آینده تخیلِی سرکوِب

 ممکن که مخالفتی یهمه رغِمبه که است این شودمی ارایه اسراییل از دفاع در که سومی استدالِل

 از که بایدمی اما، باشیم، داشته آن برپایی گِیچگونه با یا و کشور این فعلی هایسیاست با است
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 یک به ناگزیر به اسراییل دولِت بساط شدِنبرچیده که زیرا نمود، دفاع هاعرب برابر در اسراییل

 جاآن در حال در که انجامید خواهد هایییهودی سرکوِب یا و جمعیدسته اخراج کشی،نسل

 .کنندمی یگ زنده

 نیکسون ریچارد. شدمی زده ویتنام انقالِب علیه که است حرفی همان دقیقًا استدالل این جوهِر

 !شد خواهد برپا" خون حماِم" ویتنام در انقالبی نیروهای پیروزِی صورِت در که دادمی هشدار

 هاینشینهمستعمر سرنوشِت یباره در همسانی غالظ و شداد هشدارهای نیز فرانسه استعماِر

 سفیدپوست اقلیِت رژیِم و کرده صادر الجزایر انقالِب دوراِن در" هابومی" پیروزِی صورِت در اروپایی

 تکرار را هایاوه همین دقیقًا هم جنوبی آفریقای نژادپرسِت رژیِم. گفتمی را هاهمین نیز رودزیا در

 .کندمی

 هاینشینمستعمره و هاامپریالیست این که دید خواهیم بنگریم، که هم هانمونه این از کدام هر به

 کشتار و ریزیخون ترینبیش یاولیه مسبِب و اصلی عامِل که اندبوده هاامپریالیست حمایِت تحِت

 در. کنندمی متهم را شانقربانیان وقاحت کماِل با هاجانی این کهحالی در. اندبوده هامبارزه این در

 خوانده ـ دیگران به خود کارهای و انگیزه دادن نسبت یعنی ـ فرافکنی ِلعم این شناسیروان علِم

 .شودمی

 برپا را هایهودی علیه ملی گرِیستم گاِهدست یک هافلسطینی کهاین بر مبنی مدرکی و دلیل هیچ

 در فلسطینی هایسازمان و رهبران که چهآن با کامل تضاِد در امر این. ندارد وجود ساخت خواهند

 هایمبارزه تجارِب تمامِی خالِف بر دقیقًا و داشته، قرار اندفشرده پای آن بر گذشته ساِل نزدهپا

 امکان ساده بسیار دلیل یک به امری چنین. بود خواهد جهان دیگر جاهای در ملی بخِشآزادی

ستم منافِع چارچوِب در ملی ستِم گاِهدست یک برپایی که است این هم آن و داشت نخواهد

 .گنجدنمی گان یدهد

 به فلسطین خلِق سرکوِب از ملی، سرکوِب موهوِم و گیساخته یبهانه به اسراییل کشوِر مدافعاِن

 و ستم این. کنندمی حمایت است جریان در همه گاِندیده مقابِل در که اسراییل دولِت دسِت
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 در بلکه دارد، جریان که نیست اردن و لبنان در فلسطینی گاِنآواره هایاردوگاه در تنها سرکوب

 .است جاری روزانه طوربه اسراییل مرزهای دروِن

 درآمِد نصِف میانگین طوربه اسراییل ۱91۷ از پیش مرزهای ساکِن هایفلسطینی یسرانه درآمِد

 نظر از اسراییل ساکِن هایفلسطینی درصِد وپنجبیست ،۱9۷3 سال آماِر براساس. هاستیهودی

 رقم این کهحالی در کنند؛می گیزنده اتاق یک در تربیش یا و نفر چهار هر و دهبو تنگنا در مسکن

 .است درصد نیمویک تنها هایهودی برای

 برای کهحالی در بود، هزاردر  ۱3/9 یهودی شهرونداِن برای نوزادان میِرومرگ ،۱9۷۷ سال در

 سطِح از ترعمیق بسیار حتا اختالف این. است بوده هزار در 3۱/۱ رقم این اسراییل هایفلسطینی

 .داردوجود متحدهایاالت سیاهان و هاسفیدپوست میان که است اختالفی

 نشان تجربه .نمود ارایه را یمشابه آمار توانمی اشتغال، تا آموزش از نیز، دیگر هایزمینه در

 اصطالح به مورد در رسمی ادعاهای با زمان، مروِر با صرفٌا سرکوب تاریخِی الگوهای که دهد می

. رفت نخواهد میان از خود خودِی به پیروزمند انقالِب یک از پس حتا و شهروندان، حقوقِی تساوِی

 حِق در مثبت تبعیِض یآگاهانه سیاسِت یک اتخاِذ هستیم سرکوب آثاِر تمامِی محِو خواهاِن اگر

 .است فوری ضرورتی شده سرکوب هایملت

 گونهاین" خودمختاری یا ملی یمسئله" سر بر خویش ۱922 هایاشتیادد در را نکته همین لنین

 برابرِی رسمِی پذیرِش معنای به فقط انترناسیونالیسم...  گرسرکوب ملِت جانِب از: "است داده شرح

 در بتواند تا بینجامد غالب، ملِت گر،سرکوب برای نابرابری نوعی به باید حتا بلکه نیست، هاملت

 را پرولتری واقعِی کردروی تردید بی درنیابد، را نکته این که کس هر. کند جبران را گذشته عمل

 که بورژواستخرده یک کماکان َاشنظرات نقطه در و است؛ نکرده درک ملی یمسئله با ارتباط در

 ."کرد خواهد سقوط بورژوازی نظرِی سطِح به زود یا دیر

 در که راسیستی نهادهای مجموعه میانبردِن از حتا. دکنمی صدق کاماًل اسراییل مورِد در نکته این

 را فلسطین خلِق فروتِر موقعیِت خود خودِی به دهند،می شکل را صهیونیستی دولِت شانتمامیت
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 که بسیاری، هایتضمین. ساخت نخواهد برطرف غیره، و اشتغال بهداشت، آموزش، مسکن، در

 این. است ضروری مطلقًا هانابرابری اثراِت بردِن میان از برای شود،می شامل هم را مثبت تبعیض

 .باشد باید اسراییل در ملی یمسئله مورد در انقالبی کارگِر یطبقه یبرنامه

 گردد، تضمین نیز اسراییل هاییهودی سرنوشِت تعییِن حِق باید که است معتقد که ایایده هر

 از حمایت خاص مورِد این در که بورژوایی، مواضِع به تواندمی تنها است، گفته لنین که گونههمان

 .بینجامد است، صهیونیستی دولت

 تأیید که یافت را شاهدی ترینکم تواننمی فلسطین بخِشآزادی سازماِن عمِل و برنامه در اگرچه

مبارزه مخالفیِن واقعیِت این حال،این با هستند، هایهودی سرکوِب یا و نابودی پِی در هاآن که کند

 نمونه، برای. ایستند باز هایییاوه چنین این سرهمبافِی از تا که سازدنمی قانع را فلسطین خلِق ی

 اشاره ۱992 سپتامبر 29 در 53ای. اس. دی اجرایِی یکمیته عضو ،52هاوایروینگ رانِیسخن به

 در شانتشکیالت به متعلق دموکراتیک سوسیالیسِت ینشریه در سال همان اکتبر در که کنم می

 .گردید منتشر نیویورک

 که است مصمم قضیه طرِف یک کهحالی در. است گروه دو حقوِق بر ناظر خاورمیانه یمناقشه"

بی مصالحه یک به رسیدن برای هاتالش تمامِی: "گویدمی ادامه در وی." نماید محو را مقابل طرِف

 هایهودی" که ناصر ادعای این به چنانهم کنون تا ۱949 سال از عرب رهبراِن و ماندهاست نتیجه

 ."اندچسبیده" ریخت دریا به باید را

 جنِگ ،ناصر به" ریخت دریا به باید را هایهودی" شعاِر دادِن نسبت با تا که کندمی تالش وی

 چیزی چنین واقعًا آیا که این از جدای حال. کند توجیه مصر علیه را اسراییل ۱91۷ یتجاوزکارانه

 شعاِر تنها نه فلسطین بخِشآزادی جنبِش که است واقعیت یک این نه، یا چسبدمی ناصر به

 سیاسِی یمبارزه حتا بلکه نموده، رد شرطیوقید هیچ بدون را اسراییل هاییهودی نابودکردِن

 فلسطینی جواناِن به ساف. است کرده هدایت عرب جهان سراسِر در موضوع این پیراموِن را وسیعی
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 صهیونیسم و امپریالیسم بلکه نبوده، هایهودی شاندشمن که آموزدمی گانوارهآ هایاردوگاه در

 .باشندمی شانواقعی دشمناِن

 

 هافلسطینی واقعی مواضع

. است شده داده توضیح روشنی به ساف درون در عمده نظامی های سازمان دست به موضع این

 در شاَ دوم ی کنگره به ارایه برای که سندی در فلسطین آزادی برای خلق یجبهه نمونه، برای

 :است گفته چنین بود شدهتهیه   ۱919 سال

 این. نیست هایهودی علیه تجاوزگرانه امیال با نژادی جنبِش یک فلسطین بخِشآزادی جنبِش"

به که است اسراییل دولِت کردِن نابود جنبش این هدِف. قرارندادهاست هدف را هایهودی جنبش

 تنگاتنگ و ِارگانیک ارتباط و طلبیتوسعه تجاوزگری، بر اقتصادی و سیاسی نظامی، نهاِد یک عنواِن

 فلسطین بخِشرهایی جنبِش هدِف. ... است استوار ما مادرِی سرزمیِن در هاامپریالیست منافِع با

 برابرحقوق شهرونداِن عنواِنبه هایهودی و اعراب آن در که است ملی دموکراتیِک کشوِر یک برپایِی

 ..." کنندمی گیزنده هم کناِر در یکسان تعهداِت با و

 در ۱911 سال در که رسمی یبیانیه یک در نیز فلسطین آزادِی برای خلق دموکراتیِک یجبهه

 منتشر" فلسطین یمسئله برای دموکراتیک راهحِل یک" برای را خود تزهای داد، انتشار بیروت

 :که هاستخواستهشد جمله از بیانیه این در. ساخت

 و شده ارایه ۱91۷ ژوئن از پس و پیش که اعراب و هافلسطینی از برخی شووینیستی راهحل"

 ."گردد رد اساس از باید هاست،یهودی ریختِن دریا به یا و کشتار خواستاِر

 گونههیچ بدون( اسراییل)هاییهودی و اعراب آن در که فلسطین خلِق دموکراتیِک دولِت تأسیِس"

 ."باشد فراهم خلق دو هر فرهنگِی رشِد برای زمینه و... کرده گیزنده هم کنار در تبعیضی
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 هم عربی زباِن به که) 54ترایکانتیننتال یمجله با ایمصاحبه در نیز ،الفتح رهبر ،عرفات یاسر

 :گفت ۱911 یژانویه در( شودمنتشرمی

به سالح نژادی یا و صلیبی جنِگ انداختِن راه به یا و دریا به یهودی دومیلیون ریختِن برای ما"

 جهان در دیگری خلِق هر یا و بولیوی ویتنام، خلِق یمبارزه ماننِد ما یمبارزه...  ایم نگرفته دست

 ..." است ملی بخِشرهایی یمبارزه یک

 مجمِع برابِر در را عرفات یاسر رانِیسخن که دادمی خود به را زحمت این کم دست هاو آقای اگر

 در و شده، پخش نیز عرب جهاِن سراسِر در زنده طوربه که ،۱9۷4 نوامبر در ملل سازماِن عمومِی

 هم جاآن در که را مواضع همین عیِن تردیدبی گاهآن بخواند را بود، شده چاپ نیز تایمزنیویورک

 .دیدمی خویش گوِش و چشم با بود، تکرارشده

 که بود آن فلسطین به هایهودی مهاجرِت از هدف اگر: "که گفت رانیسخن آن در عرفات یاسر

 اجازه مانسرزمین ظرفیِت که جاآن تا ما کنند، گیزنده سانیک وظایِف و برابر حقوِق با ما کناِر در

 ..." گذاشتیمبازمی تردیدی هیچ بدون را درها دادمی

 کردِن دیلتب و ما خلق پراکندهساختِن ما، سرزمیِن غصِب مهاجرت این از هدف اگر اما"

 تن آن به که بخواهد ما از ندارد حق کسهیچ گاهآن باشد، دوم یدرجه شهرونداِن به ها فلسطینی

 ."دهیم در

 است شده انجام هایهودی علیه که را هاییجنایت تمامِی ما که: "که نمود اعالم ادامه در عرفات

 شدیدًا شده روا هاآن بر شانباورهای خاطِر به که را تبعیضی گونه هر چنینهم و کرده محکوم

 ..." کنیممی محکوم

 در فلسطین، انقالِب رهبِر عنوانبه و فلسطین بخِشآزادی سازماِن دبیرکِل عنواِنبه و جااین در من"

 گوییم،می سخن فردا فلسطیِن برای مانمشترک آماِل از ما که زمان هر که کنممی اعالم شما برابِر
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 Tricontinental  
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 نیز را کنندمی گیزنده فلسطین در اکنون هم که هایییهودی یمهه خویش انداِزچشم در

 ."برندمی سربه آرامش و صلح در تبعیضی گونههیچ بدون و ما کناِر در که بینیم می

 رهبرِی و صهیونیستی ئولوژِیایده دروغیِن هایوعده از که خواهممی هایهودی تِک تک از من"... 

 دایمی، ریزِیخون جز چیزی هایهودی برای پوشالی ووعیدهای وعده این. برگردانند روی اسراییل

 ..." ندارد ارمغان به خفت و ناپذیر پایان هایجنگ

 فلسطیِن در عادالنه صلحی  چارچوِب  در هم  کنار در گیزنده  که را حل راِه بهترین ما" 

 ."کنیم می پیشنهاد هاآن به است دموکراتیک

 

ودیه  خلِق واقعِی منافِع

 در اصلی یمسئله اند،داده توضیح پیاپی طوِربه ساف رهبراِن دیگر و عرفات که گونههمان

 مسئله بلکه خیر؛ یا دارند را جاآن در گیزنده حِق اسراییل هاییهودی آیا که نیست این خاورمیانه

 سرکوب کنندمی گیزنده جاآن در که را دیگرانی که دارند را حق این هاآن آیا که است این سر بر

 به فلسطین خلِق سرکوِب که است این ملموس واقعیِت. کنند مالکیت سلِب هاآن از و نموده

 .گنجدنمی نیز یهود خلِق واقعی منافِع راستای در روی هیچ

. است آمده نیز ۱9۷۱ سال در سوسیالیست کارگراِن حزِب ینامهقطع در که است اینکته این

 مذهبِی و فرهنگی مدنی، کامِل حقوِق مدافِع ساف مانند نیز ستسوسیالی کارگراِن حزِب

 .است دموکراتیک فلسطیِن یک چارچوِب در اسراییل هاییهودی

 سرکوِب اشکاِل تمامِی َاشافول دوراِن در که داریسرمایه سیستِم" که است آمده نامهقطع این در

 یهود خلِق سرکوِب اصلِی عامِل رد،گیکارمیبه َاششکل ترینافراطی در هم آن را، راسیستی

 عمومی یمبارزه از بخشی خود هایهودی سرکوِب و یهودستیزی علیه مبارزه" عالوه،به." باشد می

 با اتحاد صورِت در تنها مبارزه این. است ملی ستِم و نژادپرستی اشکاِل تمامِی بردِن میان از برای

 ."برسد پیروزی به نهایی طوِر به و کاماًل تواندمی که است جهان گاِنشدهسرکوب تمامِی
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 در اسراییل یهودی هایتوده ایپایه منافِع ها،صهیونیست و هاامپریالیست ادعای خالف بر"

 نهفته دموکراتیک فلسطین یک ایجاد از حمایت و هافلسطینی بخِشآزادی یمبارزه با شان ائتالف

 سمِتبه را هاآن صهیونیسم که ایمداده دارهش جهان سراسِر هاییهودی به پیوسته ما. است

 با اتحاد به و دهدمی سوق  ـ جهان گاِنشده سرکوب یعنی  ـ شانبالقوه متحدیِن با دشمنی

 یفاجعه باریک کم دسِت امپریالیسم. کشاندمی هاامپریالیست یعنی ِشاندشمنان بدترین

 آن در تردیدی هیچ و است، آفریده کلش تریندردناک به را اروپا هاییهودی علیه کشی نسل

 انقالِب در هاتوده قهِر توسط که آن مگر کند تکرار هم باز را ایمشابه یفاجعه تواندمی که نیست

 ."شود سرنگون سوسیالیستی

 رهبرِی زیِر تواندنمی نیز فلسطین خلِق ملِی رهایِی بلکه یهودستیزی، به بخشیدن پایان تنها نه

 آن از عربی کشورهای در داریسرمایه هایرژیم اکنون هم. آید دستبه ارد سرمایه یطبقه

 دیگر به سرنوشت تعییِن حِق مانند دموکراتیک، هایخواسته پیراموِن هاتوده بسیِج که َاند ناک بیم

 تماِم هارژیم این رو،این از. کند سرایت شانمرزهای دروِن به و شده کشیده نیز اجتماعی مسایِل

 کم دسِت یا و نموده سرکوب را دموکراتیکی مبارزاِت چنین که گیرندمی کاربه را شانِتالش

 .بکشانند انحراف به و ساخته محدود

 که است کارگر یطبقه رهبرِی به و کشاورزان ویژه به و کشزحمت هایتوده یمبارزه تنها

 محقق را ملی سرکوِب به خشیدنب پایان جمله از و دموکراتیک هایخواسته واقعی طوِربه تواند می

 تأسیِس راستای در باید همواره خاورمیانه در ملی آزادِی برای پایدار یمبارزه روی این از. سازد

 هایامپریالیست ویژه به ها،امپریالیست علیه انقالب طریِق از که باشد کشاورزان و کارگران دولِت

 .شد خواهد برپا ـ عرب داریسرمایه هایرژیم و ـ اسراییلی

 را هادهقان و کارگران هایمبارزه محوِر ضِدامپریالیستی و دموکراتیک هایخواسته حال، عیِن در

 از تاریخی یآموخته این بر فلسطین خلِق یمبارزه. دهدمی تشکیل سیاسی قدرِت کسِب برای

 .نهدمی تأیید مهِر استعماری جهاِن در حاضر قرِن هایانقالب
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 مصر رژیِم بر موجود فشارهای

 

 دربر شانبرای را بارمرگ خطری فلسطین بخِشآزادی جنبِش عرب، داریسرمایه هایرژیم نظر از

 باعث رویارویی این. است کشانده امپریالیسم و اسراییل دولِت با رویارویی به را هاآن زیرا دارد،

 افزایِش و اسلحه توزیِع تر،بیش نظامِی تحرکاِت خواهاِن کشورها این در هاتوده که است شده

 برکنار کار از ها،امپریالیست اقتصادِی منافِع علیه استوارتر هایگام برداشتِن نظامی، هایآموزش

سرمایه هایرژیم کهحالی در. باشندمی دیگر معیارهای اتخاِذ و عرضهبی فاسد، هایمقام کردِن

 نمایش به امپریالیسم یسلطه علیه موثر یمبارزه گونه هر هدایِت در را خود ناتوانِی عرب دارِی

 .زندمی دامن هارژیم این ثباتِیبی به هافلسطینی یمبارزه که نیست تردیدی اند،گذاشته

 ضِدامپریالیستی اعتباِر از منطقه در رژیمی هر از بیش که هم، مصر در ناصر رژیِم حتا

 جای هر از ترکم کشور این خاِک در طینیفلس گاِنآواره تعداد کهاین وجوِد با و برخورداربوده،

 .است نبوده مستثنی فشار این از بود، دیگری

 شهرهای در کارگران و جویان دانش یروزه شش های اعتراض و تظاهرات که است دلیل این به 

. درگرفت ۱919 فوریه در مصر عمدهی شهرهای دیگر و طنطا اسیوط، اسکندریه، قاهره، حلوان،

 خاطر به هوایی نیروی افسران مورد در که بود سبکی احکام به اعتراض رد تظاهرات این

 .بود شده صادر ۱91۷ ژوئن در شان انگاری سهل

 از یکی از نقل به نمود چاپ ۱919 مارس دوِم در مانیتور ساینس کریستیان که گزارشی در

 نشسته کمین در انمعمده شهرهای هایدروازه سِر بر عماًل اسراییل" که است آمده جویاندانش

 محاکمه را خودشان مانند دیگری گروِه شکمسیر ارتشیاِن از گروهی که بینیممی وقت آن است،

 ."است مسخره که الحق. شوند محاکمه باید شانگی ههم کهحالی در کنند،می

 در را مصر شهرهای باراِنگلوله و کماندویی هوایی، حمالِت سیاسِت اسراییل ۱919 اکتبِر اوایِل از

 .داشت ادامه ۱9۷9 سال تا که گرفت، پیش
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 یحمله در که مصر ارتِش ستاِد رییِس یجنازه تشییِع یبهانه به ۱911 مارس در نفرهزار صدها

 شعار و ریخته قاهره هایخیابان به خودانگیخته طوربه بود، شده کشته اسراییل اِیخانهتوپ

 !"انتقام! انتقام" زدندمی فریاد عبدالناصر جمال هب خطاب و!" کنید مسلح را ما" که ددادن می

 ای کارخانه روی بر ای خوشه و ناپالم های بمب ریختنبا   ۱9۷9 یفوریه در اسراییل که هنگامی

 بار یک گردید، نفر نود از بیش شدن زخمی و نفر هفتاد شدن کشته به منجر که قاهره ی حومه در

 .زدند اعتراض به دست قاهره های خیابان در نفر هزار صدها دیگر

 

 لبنان در شدن رادیکالیزه

 یحمله با. رسید خود اوِج به لبنان در اسراییل یوحشیانه پاسِخ و فلسطین مقاومِت اما

 تجاوِز هواپیما سیزده ساختِن منهدم و ۱919 دسامبر در بیروت فرودگاِه به اسراییلی کماندوهای

 .گردید آغاز دارد ادامه امروز تا که لبنان به اسراییل

 اسراییل تجاوزهای برابِر در مقاومتی گونه هر وجوِد عدِم به نسبت مردم خشِم از که لبنان دولِت

 کوبیدِن هم در برای ارتش نیروی از که نمود اعالم و قدغنکرده را تظاهراتی هرگونه بود، آگاه

 یژانویه چهارِم در جودانش رهزاپنجوبیست به نزدیک وجود این با. خواهدکرد استفاده اعتراضات

 گانیهمه از بود عبارت اعتصاب این در جویاندانش هایخواسته. زدند اعتصاب به دست ۱919

 هاییآن مجازاِت اسراییل، علیه جبهه مقدِم خِط روستاییاِن نمودِن مسلح سربازی، خدمِت کردِن

 هایسازمان از محدودیتی گونه هر رفِع و بودند، اسراییل تجاوِز برابِر در مقاومِت عدِم مسئوِل که

 .لبنان خاِک داخِل از عملیات انجاِم برای فلسطین

 دولِت یکابینه که گردید باعث شد ایجاد لبنان خاِک به اسراییل حمالِت سِر بر که ایهنگامه

 .دهد استعفا لبنان

 لبنان جنوِب در هایکچر عملیاِت مانِع داشت قصد که لبنان ارتِش و هافلسطینی میاِن درگیرِی

 نبطیه و ،بعلبک ،طرابلس ،صور ،صیدا ،بیروت در بزرگی تظاهراِت. آفرید ای تازه بحراِن شود،
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 دولت و شده کشته نفردوازده کم دسِت پلیس تیراندازِی اثِر در. شد برپا هافلسطینی از دفاع در

 .نمود اعالم اضطراری وضعیت

 وزیِرنخست استعفای: "که داد سر ناله و آه ۱919 آوریل 21 تاریخ به َاشسرمقاله در تایمزنیویورک

 به هافلسطینی ظهوِر از حاکی لبنانی نیروهای و فلسطینی گانآواره میان درگیرِی از پس لبنان

 ..." است خاورمیانه سیاسِی یصحنه در رادیکال و مبارز نیرویی یمثابه

 وسیِع حمایِت اندتوانسته اما، دهند،می تشکیل را بنانل جمعیِت درصِد ده تنها هافلسطینی اگرچه"

 ..." آورند دستبه را لبنان مردِم

 نیمی به نزدیک که هافلسطینی جانِب از میزان همینبه کم دسِت نیز اردن پادشاِه ،حسین ملک"

 گذاشتِن آزاد با است توانسته وی اما،. شودمی تهدید دهندمی تشکیل را کشورش جمعیِت از

 ."دهد ادامه هافلسطینی با زیستیهم نوعی به کشورش در چریکی نیروهای

 از تلخی تحوالِت" گویا کهاین بر مبنی ایاخطاریه صدوِر از پس گاهآن تایمزنیویورک سردبیِر

 جهان سراسِر که هستند مصمم فلسطینی مبارزاِن: "که کندمی گیرینتیجه گونهاین" رسندراهمی

 ."سازند تبدیل اسراییل علیه ناپذیرسازش یمبارزه راستای در چریکی بزرِگ ردوگاِها یک به را عرب

 هنگامی و ۱919 اکتبِر در و یافته ادامه چنانهم هافلسطینی علیه لبنان دولتِی نیروهای حمالِت

. یافت ایسابقهبی اوِج ساخت، نزدیک داخلی جنِگ گاِهپرت به را لبنان درگیری هفته دو که

 گِرگزارش که گزارشی طبِق. نمود پخش اسلحه بیروت غرِب هایمسلمان بیِن در الفتح ماِنساز

 سومیک به نزدیک تریپولی در چپ مسلِح مخالفیِن نمود، مخابره ۱919 اکتبر 21 در تایمزنیویورک

 ."اندگرفته کنترل زیِر نفر صدهزار بر بالغ جمعیتی با را مناطق از

 در. گیرند دستبه را فلسطینی هایاردوگاه کنترِل توانستند چریکی ایهسازمان حال،همان در

 امور ی اداره در ها پناهنده حِق رسید، امضا به قاهره در سال همان نوامبِر سوِم در که قراردادی

 شاَ عملیات و لبنان جنوب در گاه پای داشتِن برای نیز ساف حق حال عیِن در و شان، هایاردوگاه

 .شد شناخته رسمیت به اسراییل علیه بر ها اهگ پای آن از
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 میان موجود اجتماعِی تضادهای با نخست همان از انداخت راهبه لبنان در ساف که را ایمبارزه

 گره تنگاتنگی طوِربه کشور آن داراِنسرمایه و دارانزمین و سویک از فقیر دهقاناِن و کارگران

 ایمبارزه و شدمی نگریسته لبنان مترقِی هایگروه مامِیت متحِد عنواِن به فلسطین جنبِش. خورد

 کارگر یطبقه نفِع به را سیاسی نیروهای میاِن روابِط نمود هدایت جاآن در جنبش این که

 .تغییرداد

 و کشور این کمونیست حزِب لبنان دولِت. شد پدیدار ۱9۷9 اوت در تغییر این هاینشانه از یکی

 خلق یجبهه گذاِرپایه سازماِن که ،عرب ملِی جنبِش همراه به را بعث سوسیالیسِت حزِب

 .نمود اعالم قانونی بود، فلسطین آزادِی برای

 

 اردن در هارویارویی رشِد

 آن، جای به. بود آرامی نسبت به سال لبنان در ۱9۷9 سال ،۱919 سال بزرِگ هایدرگیری از پس

 با مالقات از پس روز یک و سال همان یفوریه در حسین ملک که جایی اردن، به توجه تمام

 .شد جلب بود، داده باش آماده َاشنیروهای تمامی به متحدهایاالِت سفیِر

 بندانراه ایجاِد به اقدام حسین ملک نیروهای دربار، سوی از هاچریک به اولتیماتوم صدور از پس

 نیروهای میاِن درگیری روز دو مدِت به آن دنبالبه. نمودند امان اطراِف در بازرسی هایپست و

 اما، زد، نشینیعقب به دست حسین ملک آن از پس اگرچه. یافت جریان هافلسطینی و اردنی

 .است بوده موقتی بسآتش این و شده نزدیک بحرانی ینقطه به تشنج که بود روشن

 خلق وکراتیِکدم یجبهه چریکِی واحِد یک به سال همان ژوئِن ماِه در اردن ارتِش کهآن از پس

 ظاهرًا حسین ملک. شد آغاز هادرگیری از ایتازه دور نمود حمله فلسطین آزادِی برای

. داشت نخواهد دنبال به را هافلسطینی متحِد پاسِخ کوچک نیروی یک به َاشحمله که کرد فکرمی
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 ملک دیگر ِربا سنگین هایدرگیری روز پنج از پس. رسید اثبات به َاشاشتباه دیگر باِریک اما،

 .گردید نشینیعقب به ناچار حسین

 در متحدهایاالت یخارجه وزیر ،55راجرز ویلیام. شدمی وارد دیگر سویی از فشار اما، زمان،هم

 که طرحی همانند. بود کرده اعالم فلسطین یمسئله حِل برای را جدیدی طرِح ۱919 دسامبر

 آن اسراییل، خروِج سرخرمِن یوعده ازای به نیز راجرز طرِح است، کرده پیشنهاد اکنون ریگان

 .بود اعراب سوی از اسراییل شدِن شناخته رسمیتبه خواهاِن اشغالی، مناطِق از برخی از تنها هم

 پاسِخ نمود، اعالم راجرز طرِح از را َاشحمایت ۱9۷9 یژوییه 21 در حسین ملک که هنگامی

 خویش کنترِل زیِر را فلسطینی هایچریک باید مقد اولین در وی که بود این آمریکایی مقاماِت

 .درآورد

 خوددارِی. بود کرده تعطیل قاهره در را ساف رادیویِی مرکِز و پذیرفته را راجرز طرح نیز ناصر

 اردن در کننده تعیین درگیرِی یک برای را صحنه متحدهایاالت پیشنهادِی طرِح پذیرِش از ساف

 .ساخت مهیا کاماًل

 مطبوعاِت وسیِع کمپیِن شدمی وارد ساف بر دوره این در که ایعمده ایفشاره از یکی

 هماننِد نیز، روزها آن. بود فلسطین ملِی بخِشآزادی جنبِش در شکاف ایجاِد برای امپریالیستی

هم و ساف صفوف در سوِءظن و تردید ایجاِد و شبهه القای برای ایشده حساب هایمقاله امروز،

 ویژه،به. رسیدمی چاپبه امپریالیستی مطبوعاِت در جهان سراسِر در َاشادارانهو میاِن در چنین

 .بود فلسطین جنبِش دیگِر هایبخش علیه" مدره" عرفات کارِت با بازیکردن دنباِل به کمپین این

 نوشت ۱9۷9 ژوئن چهاردم تاریِخ به تایمزنیویورک در ایمقاله در 56اشمیت آدمز دانا نمونه، برای

 با کاریهم به تصمیم باشد، َاششخصی خواسِت که رسدنظرمیبه که طورآن عرفات آقای اگر" :که

 برای خلِق یجبهه تواندمی( اردن) ارتش و الفتح میاِن اتحاِد گاهآن بگیرد، حسین ملک
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 تضمین مدتی، برای کم دسِت را، حسین ملک یآینده و کرده سرکوب را فلسطین آزادِی

 یجبهه ئولوژیِکایده گیِر وپادست موانِع وجوِد عدِم صورِت در که شودمی گفته رطواین. نماید

 آن در که خواهدپذیرفت قبولی مورِد چارچوِب عنواِنبه را[ اردن] پادشاهِی عرفات آقای خلق،

 ."برند پیشبه را اسراییل علیه شانکمپیِن توانست خواهند فلسطینی کماندوهای چارچوب

" قبولی قابِل چارچوِب" یمثابهبه را اردن پادشاهِی ساف دیگِر رهبِر هر یا و عرفات که ایده این

 سازماِن هایچریک کههنگامی. آوراستخنده کاماًل البته بداند، فلسطین جنبِش فعالیِت برای

 اردنی مرزداران با بایدمی زمانهم آغازکردند، اسراییل علیه را شانعملیات ۱915 سال در الفتح

 هایزندان در فلسطینی چریِک چهارصدوهشت تعداد ۱91۷ جنگ از پیش. شدندمی روروبه نیز

 انجام یآزادانه حِق آوردِن دست به برای ساف نیز جنگ از پس. بودند دربند حسین ملک

 به اشمیت یمقاله که درزمانی و شوند، گالویز نیز اردن ارتِش با بایدمی اردن خاک از عملیات

 .بود شده فارغ نبردها این از یکی از گیتازه به ساف سید،رمی چاپ

 است آن دنباِل به تنها و است پذیرفته را ریگان طرِح عرفات گویندمی که شودمی شنیده امروز

 .بیابد فلسطین جنبِش کِلبه آن یعرضه برای را ممکن راِه بهترین که
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  ساف موضِع

 

 زمانهم و بوده دولت با برخورد و درگیری از جستن دوری لبنان و اردن در ساف رهبرِی موضِع

 نمود،می دنبال را کشورها این کشانزحمت با پیوندش و فلسطین اِیتوده مستقِل جنبِش تحکیِم

 .است درست کاماًل موضعی که

 اموِر در ما که جاازآن" که گفت ۱919 ژوئن در 57جوان آفریقای یمجله با ایمصاحبه در عرفات

 با و نپرورانده سر در را بلندپروازی گونههیچ گذشته آن از و نکرده، دخالت عربی ورهایکش داخلی

 میاِن اختالف وجوِد برای دلیلی پس هستیم، مشترک هایهدف دارای عرب هایخلق و هادولت

 ."بینیمنمی خویش

 داد توضیح دچاپرسیبه تایمزنیویورک در ۱9۷9 ژوئنچهارده در که دیگری یمصاحبه در عمار ابو

 نیز اردن دولِت که شرطیبه کنیم،می پیروی اردن داخلِی اموِر در مداخله عدِم سیاسِت از ما: "که

 خودداری شود،می محسوب ما داخلِی اموِر که مسلحانه، یمبارزه و سازماندهی امِر در مداخله از

 ."است سطینفل دولِت پرورانیممی سر در را َاشآرزوی ما که دولتی تنها. نماید

 اما،: "که افزود" رویمنمی[ اردن] دولِت با درگیری استقباِل به ما" که نکته این بر تأکید با عمار ابو

 بر دهند،می تشکیل است باقیمانده اردن از که چهآن در را جمعیت اکثریِت اکنون که ها،فلسطینی

 بخشآزادی یمبارزه برای حسال حمِل و عمومی، اجتماعاِت تشکیِل سازماندهی، برای خویش حِق

 ."فشارندمی پای اسراییل علیه
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 ملک دیکتاتورِی برای شاندموکراتیک حقوِق از هافلسطینی سودجستِن آمدهایپی مورد در کسی

 یمیانه در اردن، کشور پایتخت ،امان وضعیت شرِح در 58پیس اریک. نداشت تردیدی حسین

 :است گفته چنین ۱9۷9 سال

. است شده تبدیل فداییان گاهجای به اکنون نبود، بیش خاموش کویری شهِر یک یزمان که امان"

 به که سروصدایی پر یروزنامه. شنید شهر یگوشه هر در توانمی را کماندوها رادیویِی هایبرنامه

 هایاعالمیه. شودمی خوانده فراوان اشتیاق با شود،می منتشر الفتح سازماِن توسِط گیتازه

 ."دهدسرمی فریاد خاموش در دیوار صدها بر شاندیواری شعارهای و ها چریک

 رسمِی هیئِت پذیرفتِن از رسید پایان به ۱9۷9 ژوئن چهارم در که نشستی در فلسطین ملِی شورای

 رسمیتبه است مخالف گروِه یک که را اردن ملِی یاتحادیه عوض در و نمود خودداری اردن دولِت

 را اردن و فلسطین هایخلق میان مشترک هایکمیته تشکیِل به فراخوان چنین هم شورا. شناخت

 .داد

 یک جز چیزی و غیرمسئوالنه ساف سوی از عربی هایحکومت علیه ایجبهه تهاجِم یک اما،

 دیگر از بسیاری در چنینهم و لبنان در هافلسطینی. شدنمی محسوب روانهچپ ماجراجویِی

 ملِی بخِشآزادی جنبِش نشاندِن برای تالشی هرگونه. بودند ککوچ اقلیِت یک عربی کشورهای

 بارخون و مفتضحانه شکستی به جز َاشپیمانان هم و کارگر یطبقه کِل جایبه فلسطین

 .باشد داشته دنبال به ساف کامل انهداِم توانستمی که انجامید نمی

 قرارداشت، ایتوده جنبِش یک درص در ساف و بوده اکثریت در هافلسطینی اگرچه اردن، مورِد در

 گذشته، ازآن و وجودنداشت؛ ِنظراتفاق رویهیچ به هافلسطینی میاِن در که بود این واقعیت اما،

 ملک به که اردن ارتِش عالوه، به. بود مانده باقی پادشاهی داِرطرف کماکان ایتوجه قابِل اقلیِت

 و تانک صدهفت دارای و بوده ساف نیروهای ِربراب سه تعداد نظِر از بود، مانده وفادار حسین

 .بود آن فاقِد کلی به ساف که چیزی بود، پوش زره
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 اصِل به تعهدش اعالِم با ِحال، درعین. بخرد وقت خود برای که بود آن دنباِلبه ساف رو،این از

 وفادار در عربی هایدولت خواندِن چالش به با و عرب، کشورهای داخلِی اموِر در مداخله عدِم

 عدِم تا نمودمی تالش ساف اسراییل، علیه مبارزه در ساف از شانلفظی هایحمایت به ماندن

 گونه هر ساف زمان،هم. نماید افشا را هارژیم این سوی از امپریالیسم با رویارویی برای اراده وجوِد

 .ساخت مشکل را فلسطین جنبِش علیه عرب هایحکومت سوی از اقدامی

 در حسین ملک رژیِم. سررسید به ۱9۷9 سپتامبر در نهایتًا فلسطینی گانرزمنده برای زمان

 اردن ارتِش. شد هافلسطینی سالِح خلِع خواستاِر و نموده نظامی حکومِت اعالِم سپتامبر ُاِمشانزده

 سازماِن دفترهای و گانپناهنده هایاردوگاه علیه را جانبههمه و سراسری یحمله بعد روِز در

 .کرد شروع فلسطین بخِش زادیآ

 

 إربد در خلق هایکمیته

 و کشیدند،می را انتظارش که بود هاماه هاآن. نساخت گیرغافل را هافلسطینی حسین ملک تجاوِز

 کند، اعالم نظامی حکومت حسین ملک کهآن از پیش روز دو یعنی سپتامبر، ُاِمچهارده در

 :بود گفته انام در عرب سفیراِن از گروهی به عرفات

 آماده را طرحی عامدانه حسین ملک که دهید اطالع خویش متبوِع هایدولت به لطفًا آقایان،"

نابود وی قصِد که دارم اختیار در انکارناپذیر شواهِد من. اندازد راهبه خون حمام تا است ساخته

 یا تانمتبوع یهادولت قوی احتماِل به. است فلسطین مقاومِت  گاِنرزمنده کامِل ساختِن

 جریان در را شما که مصرم وجوداین با اما،. بدهند انجام ما برای کاری خواهندنمی یا و توانند نمی

 "5٧.کنید ِمسئولیت سلب خود از گیساده به آینده در که نتوانید تا باشم گذاشته
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 إربد، شهر رد. داد فراخوان دولت مقابِل در مردمی مقاومِت دیگِر هایشکل و اعتصاب به ساف

 ِیسازمانده به ساف نظامی، حکومِت اعالِم از پیش روز چند حتا اردن، بزرِگ شهِر سومین

 .بود نموده آغاز را شهر در سنگربندی و پرداخته خلقی های کمیته

: که نوشت ۱9۷9 سپتامبر 29 در 60جنکینز لورن توسِط گزارشی در نیوزیک ینامه هفته

 که اندنموده ایجاد" خلق یکمیته" خیابان هر در محلیدولِت ختِنسا گزینجای برای کماندوها"

 چنینهم و گانرزمنده هایکمیته از که هاگروه این. کندمی انتخاب را نواحی هایکمیته اعضای

 سازیآماده و شهر یآینده سازمان مانند مسایلی پیراموِن هاشب شود،می تشکیل إربد شهِر اهالِی

 ."پردازندمی مشورت به نآ از دفاع برای

 ۱9۷9 سپتامبر 29 یشماره در شد، انجام شهر شورای تأسیِس از پیش که کارهایی از برخی

 :است شده داده شرح گونهاین فرانسه، چاِپ ،61روژ انقالبِی سوسیالیستِی ینامه هفته

 افتاده راهبه اسراییل هوایِی حمالِت مقابِل در شهر اهالِی برای گاهپناه ساختِن برای وسیعی کمپیِن"

 فعال کارگری هایفدراسیون در فلسطینی ِمبارزیِن. بود جریان در نیز سوادآموزی کمپیِن یک. بود

 وجود گرفت،برمیدر را دبیرستانی آموزاندانش و زنان عمدتًا که نیز کارآموزی یبرنامه یک. بودند

 ."داشت

 

 اردن در شکست

 برابِر در مقاومت تاِب هافلسطینی که بود جاآن در. درگرفت مانا در اما، کننده، تعیین نبرِد

 در که ایتدپرس آسوشی 62گرگزارش گزارِش در. نیاوردند را حسین ملِک ارتِش سنگیِن یخانه توپ

 :که استآمده رسید، چاپبه ۱9۷9 سپتامبر 25 یشماره
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 محالت از برخی. باشد ندیده آسیب که یافت را ایخانه توانمی سختی به نبرد روز شش از پس"

 در گانپناهنده هایاردوگاه ویژه به اند،شده سانیک خاک با کاماًل سنگین یخانهتوپ آتِش توسِط

 اتاق یک در نفر دوازده تا ده حتا گاهًا فشرده، طوِربه جاآن در فلسطینی هزاران که شهر یحومه

 ."کنندمی گیزنده

 استشده چاپ سال همان سپتامبِر 24 یشماره در که زارشیگ در 63پستواشنگتن گِرگزارش

به نفر صدهزارشش به نزدیک جمعیِت با اردن پادشاهِی پایتخِت دوسوِم به نزدیک: "که نویسد می

 ارتِش دستبه فلسطینی هزارهشت کم دسِت که گویندمی هافلسطینی...  است شدهویران شدت

 ."زندمی نفر هزارهاده به سر نشاتالفات مجموِع و شده کشته اردن

 کنترِل هنوز شد، اعالم نبردها آغاِز از پس روز ده که بسیآتش از پس هافلسطینی اگرچه

 حسین ملک اما داشتند، اختیار در را جرش و إربد شهرهای کنترِل چنینهم و امان، از هایی بخش

 مرحله به مرحله توانست اردن رتِشا. کند اثبات نظامی نظِر از را َاشنیروهای برترِی توانست

 در نهایی یحمله یک در سرانجام و رانده، عقببه دیگری از پس یکی شانمواضع از را هافلسطینی

 .سازد خارج اردن از کامل طوِربه را هاآن ۱9۷۱ یژوییه

 به اشاره با شد چاپ ۱9۷۱ سال نوامبر 22 در که پرس اینترکانتیننتال با مصاحبه در ابوعمار

 زیادی هایدرس اردن یتجربه از ما" :که گفت اردن در شکست از ساف رهبرِی بندِیجمع

 درگیری بود ممکن که ایمنگرفته اییسرسختانه موضِع لبنان دولِت مقابِل در رواین از و ایمآموخته

 ."آییمبر آن پِس از توانست نخواهیم ما که امری کند، ایجاد

 اردن وقایِع از پس کوتاهی یفاصله به و ۱9۷9 نوامبر در اسد حافظ که سوریه، مورِد در عرفات

 نشان عالقه خلق جنِگ شعاِر به پیشین رژیِم یاندازه به فعلی رژیِم: "گفت بود رسیده قدرتبه

 استوار ارتش و بوروکراسی بر عمده طوربه که رژیم، ماهیِت به توجه با من نظِر به که...  دهد نمی

 ."است طبیعی کاماًل امری نیست، برخوردار مردمی گاِهایپ از و بوده
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به علنی هایگاهپای در بلکه مخفی، طوربه نه سوریه در ما نیروهای یعمده حاضر درحاِل"

 نادیده را سوریه دولِت هایسیاست و عالیق توانیمنمی ما که است مفهوم بدان این. برند سرمی

 ."هستیم پذیرضربه بسیار سوریه در که باشیم داشته توجه باید. بگیریم

 در نیروهایی: "که گفت عرب هایرژیم میاِن در دیپلوماتیک فعالیِت ضرورِت با ارتباط درابوعمار

 اساِس بر صرفًا تواننمی که نیروهایی گذارند؛اثرمی ما بر ناخواهخواه که دارند وجود ما اطراِف

 از هاتوده حمایِت و مانداخلی منابِع بر ما اصلِی یتکیه کهآن رغِمبه. گرفت نادیده را هاآن تعریف

 ."کرد حساب نیز نیروها این روی باید اما، ماست؛

 فکر":که گفت" چیست؟ اردن رژیِم قباِل در ساف موضِع" که پرسش این به پاسخ در ابوعمار

 داشتهب وجود تمقاوم جنبِش در نظری اختالِف گونههیچ اردن رژیِم ماهیِت سِر بر که کنم نمی

 پیراموِن که است شعارهایی نوِع سِر بر دیگر عبارِتبه یا و رژیم این معرفِی سِر بر اما، اختالف،. اشد

 ."شودمی مطرح آن

 نه؛ یا دارد قبول را حسین ملک رژیِم کسی آیا که نیست این سوال: "که افزود مورد دراین وی

 ساف مثال، برای. شود استفاده باید آن با رابطه رد شعارهایی چه از که است این سر بر سخن بلکه

 ."شود تأکید رادیکال شعارهای جای به ترنرم شعارهای روی بر تا که اندمایل الفتح و

 حکومِت یک وجوِد بدوِن که است واضح دیگر سوی از. هستیم عمل آزادِی دنباِل به ما"

 ."باشیم داشته عمل آزادِی توانیمنمی ملی دموکراتیِک

 سازماِن تشکیِل و رژیم زیرکشیدِن به برای که است فعالیتی یاندازه و سطح سِر بر مشکل"

 ."است الزم ملی یجبهه یا و چارچوب نوعی ایجاِد و اردنی هایتوده میان در سیاسی

 به بگراید، ضعف به ما پیراموِن در هاتوده جنبِش که نسبت همان به: "که گفت عرفات مجموع، در

 ."شویممی پذیرترضربه ما نیز تنسب همان
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  لبنان در بندیجناح

 

 رغِمبه و وجود،این با. گذاشت جای به عربی کشورهای سراسِر در وسیعی تأثیِر اردن در شکست

 به توانست ساف لبنان، ارتِش با گاهبهگاه هایدرگیری و لبنان جنوِب در اسراییل مداوِم حمالِت

 .دهد ادامه لبنان در حضورش

 به تالش این. زد ساف نابودکردِن برای ایگسترده تالِش به دست ۱9۷3 مه ماِه در لبنان رتِشا

 از تن سه جمله از و زیادی، تعداِد آن طِی که شد آغاز بیروت در اسراییل تروریستِی یحمله دنباِل

 از مناسب اسِخپ عدِم بیروت، فرودگاِه به ۱919 دسامبر یحمله ماننَد. رسیدند قتل به ساف رهبراِن

 آوریل، ُاِمدوازده در ساف رهبراِن پیکرهای تشییِع مراسِم در. برانگیخت را مردم خشِم دولت سوی

 ترینبزرگ به تردیدبی که تظاهراتی ریختند؛ بیروت هایخیابان به نفر هزارسیصد به نزدیک

 .گردید تبدیل لبنان معاصِر تاریِخ تظاهراِت

 گاِنپناهنده هایاردوگاه علیه ارتشی نیروهای یحمله با دولت هعلی داردامنه هایاعتراض

 به نیز را هوایی نیروی و کردمی استفاده خانهتوپ نیروی از ارتش اگرچه. گرفت پاسخ فلسطینی

 .کند تحمیل ساف به را حسین ملک شکسِت نتوانست اما، بود، طلبیده کمک

 حمالِت نه اما،. گرفت قرار خاورمیانه ۱9۷3 راکتب جنِگ الشعاعتحت مدتی برای لبنان وقایِع

 .یافت کاهش لبنان دولِت عملِیبی از مردم یفزاینده خشِم نه و نمود، فروکش اسراییل

 چاپ ۱9۷4 دسامبر ُامهفده در که 64مانیتور ساینس کریستیان گرگزارش سوی از گزارشی براساِس

 زندمی تخمین کند،می کمک مرزی مناطِق از یلبنان گاِنپناهنده به که لبنان، جنوب شورای" شد،

 ."اندگریخته شانکاشانه و خانه از مناطق این ساکناِن نصِف که
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 علیه نفرت از موجی: "که نوشت ۱9۷4 مه ُامنوزده در بیروت از گزارشی در موند له 65گرگزارش

 گاههیچ هالبنانی و هانیفلسطی میاِن دوستِی زمانهم. است گرفته دربر را کشور سراسر هااسراییلی

 ."است نبوده گیخودانگیخته و صمیمیت از درجه این به

. داشت جریان روزانه طوربه تقریبًا لبنان جنوِب علیه اسراییل حمالت ۱9۷4 سال دوِم ینیمه در

 عمدتًا نیروهای از ائتالفی. یافتمی افزایش نیز لبنان داخِل در اجتماعی هایتنش حال، درعیِن

 ملِی احزاِب کمونیست، حزِب لبنان، هایدروزی یجامعه سنتِی رهبری ساف، که لبنانی لماِنمس

 مسیحی راستِیدست نیروهای با مخالفت به گرفت،دربرمی را( غیره و هاناصری بعث، هماننِد) عربی

 بردِن انمی از در شانخواست و هافلسطینی یمبارزه از حمایت در لبنان مردِم اکثریِت. برخاستند

 .بودند متحد استثمار و اجتماعی هاینابرابری از شانخشم و لبنان، سیاسِی آمیِزتبعیض سیستِم

 

 لبنان در داخلی جنِگ آغاِز

  تأسیس تازه شرکِت یک  به را گیریماهی انحصاِر حِق دولت کهآن از پس و ۱9۷5 یفوریه در

 و سابق جمهوِررییس  67شمعون کامیل و هور،جمرییس پسِر ،66فرنجیه تونی به اتفاقًا که ـ داد

 .شد برپا صیدا در ایگسترده تظاهرات داشت، تعلق کشور، وقِت وزیِر

 و هافلسطینی شورِش به منجر که شدند کشته ارتش تیراندازِی اثر بر نفر یازده تظاهرات این در

 .افتاد مردم دست به شهر کنترِل و گردید هالبنانی

 اتوبوِس یک سال همان آوریِل ُاِمسیزده در امر، این به پاسخ در فاالنژ ِراستِیدست هاینظامی شبه

 جنِگ آتِش که هاییگلوله. بستند گلوله به گشتند،برمی تظاهرات یک از که را هافلسطینی حامِل

 .برافروخت را لبنان داخلی
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 ائتالِف شکبی شد،می رها لبنان داخلِی نیروهای دسِت به صرفًا لبنان داخلِی جنِگ سرنوشِت اگر

 نیروها این تفوِق موازاِت به اما،. آمدمی بیرون پیروز جنگ این از هاچپـ  هامسلمان ـ هافلسطینی

 با که اینظامی یمداخله ـ شد تشدید خارج از سوریه فعاِل نظامِی یمداخله نبرد، یصحنه در

 .داشت همراهبه یزن را اسراییل ضمنِی حمایِت و بوده واشنگتن تأییِد

 اردن در را هافلسطینی که حسین ملک ارتِش از سوریه مسلِح نیروهای نظامی، نظِرنقطه از

 ِراستِیدست نیروهای دوشادوِش سوریه نظامِی اندازِیدست. بود ترقوی مراتب به بود، داده شکست

 توازِن چنین با رویارویی در. ونشدرروبه چندانی مشکِل با نبرد میداِن در قوا توازِن تغییِر در فاالنژ

 چنان متِن در ممکن حِل راِه بهترین به بتواند بلکه تا نمود تالش ساف که بود نیروها ناخوشاینِد

 .دستیابد دشواری شرایط

 را عمده هایاردوگاه در خودمختاری و لبنان جنوِب در ِعمل آزادی حِق توانست ساف نتیجه، در

 ائتالِف کنترِل زیِر لبنان غرِب و جنوب از وسیعی هایبخش و ،یداص ،صور شهرهای. نماید حفظ

 فاصِل حِد در را لبنان شرِق و بیروت غرِب هاسوری. ماند باقی چپ فلسطینی ـ اسالمی نیروهای

 نواحِی و بیروت شرِق کنترِل ِراستیدست نیروهای کهحالی در نمودند؛ اشغال لیتانی یرودخانه

 که ۱992 ژوئن تا عماًل بندیتقسیم این. دراختیارگرفتند را لبنان مرکزِی و شمالی نشیِنمسیحی

 .یافت ادامه ریختهمبه راآن نظامی دخالِت با اسراییل

 

 لبنان در ساف فعالیِت

  مدارس، که بود اجتماعی جنبِش یک ساف. نبود محدود جنگیدن به تنها لبنان در ساف فعالیِت

 اداره هافلسطینی برای را خدمات دیگر و پزشکی هایکلینیک ای،حرفه کارآموزِی مرکزهای

 نیز اجتماعی هایکنش دیگر و سیاسی آموزِش خلقی، هایکمیته ایجاِد در سازمان این. نمود می

 .گرفتدربرمی نیز را لبنان کِشزحمت هایتوده هاکنش این از بسیاری. رساندمی یاری
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 رنِج از هالبنانی" عنواِن زیِر ،۱992 ژوییه 25 مورخ تایمز،کنیویور در ایمقاله در 68شیپلر دیوید

 را رنج اصطالحبه این از ایشمه ساف به حمله با ،"گویندمی سخن ساف کنترل زیِر گیزنده

 !سازدآشکارمی

 توسِط َاشییالقی ملِک که کسی ،69شاب رمزی دکتر با جمله از وی ها،کشیده رنج این میان در

 این روستروبه آن با دکتر جناب که مصایبی جمله از. کندمی مصاحبه است، شده اشغال ساف

 آخِر عوض در و ببرد، جاآن به هفته آخِر تعطیالِت برای را َاشخانواده تواندنمی دیگر" وی که است

 ."کنندمی سر دارد صیدون در َاشخصوصی بیمارستاِن در که آپارتمانی در را شانهفته

 هست هاقربانی اصطالحبه این از دیگر یکی خاورمیانه، هوایِی خطوِط مدیراِن از یکی ،70رعد دالی

 یک عوض در و نموده مخفی گاراژی در را َاشمدل آخرین بنِز مرسدس" که است شده ناچار که

 ."بگذارد َاشپای زیر را زواردررفته و کهنه بنِز

 مجبورشده که است مندثروت هایرگانباز از یکی همسر زباِن از نیز دیگری جگرخراِش داستاِن

 همواره و نگذاشته خالی را خانه وقتهیچ" نبطیه هایتپه در َاشاعیانی یخانه حفِظ برای که است

 ."کند اندازیدست َاشخانه به ساف مبادا که است بوده مواظب

 با که آورندمی یاد به را روزهایی هااردوگاه در هابعضی" که است پذیرفته نیز را این شیپلر اما،

 دستبه را کنترل که ساف از حال و داشتند، اشتغال چینیپرتغال به جنوب در ناچیز مزدی

 باعِث که امری. گزارندسپاس ساخته بهتر مزدهایدست پرداخِت به مجبور را کارفرماها و گرفته

 ."است شده هاآن زندگِی سطِح بهبوِد

 بود، ایستاده صور شهر یحومه در رشدیه اردوگاه هایخرابه پای در کهحالی در مصری سمیع

 یک حتا اردوگاه سرتاسِر در. نداشتیم برق جااین در ما آن از پیش. بودشده بهتر خیلی وضع: "گفت

 بلکه داد، نظامی آموزش هاجوان به تنها نه ساف. نداشت وجود هم شوییلباس ماشیِن یا و یخچال
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 فشاِر زیِر اکنون که بتونی ساختماِن این. نمود ایجاد غیره و ورزشی ِهباشگا و فوتبال تیِم شانبرای

 ."بود جوانان برای سالم تفریحاِت مرکِز زمانی شده، تبدیل خرابه به جنگ

 ساعت هشت باید که سازیراه کارگراِن" که کرده شکایت شیپلر به دولتی مقاِم یک دیگر، سوی از

 و آمدند،می صبح نه ساعت هاآن. کردندنمی کار ساعت شش ـ پنج از بیش کردند،می کار روز در

 ."نبود اثری هاآن از دیگر بعدازظهر چهار ساعت

 اجتماعی هایالیه ترینپایین از که رسدمی نظر به هاچریک اعضای کهاین به اشاره با شیپلر

 یکینه" تاس مادی آِز و حرص دچاِر اشنظامی نیروی" که ساف به اتهام این با و" باشند

 .سازدمی آشکار را شاَََ طبقاتی

 آن زِن یا و بیمارستان صاحِب آن یاندازه به کم دسِت مردم، این شیپلر نظِر از که است پرواضح

  .نیستند دلسوزی یشایسته مند،ثروت بازرگاِن

 

 دیپلوماتیک یصحنه در نبرد

 برِدپیش برای و َاشهستی از دفاع برای دست به سالح ساف که هاییسال تمامِی طوِل در

 افکاِر آوردِندستبه برای سیاسی نبردی سرگرِم حال عیِن در جنگید،می هافلسطینی ی مبارزه

 .بود نیز جهان عمومِی

 کنفرانسی برپایِی امکاِن زمانهم و بود، جریان در وسیعی دیپلوماتیِک هایفعالیت ۱9۷4 سال در

 پافشاری نکته این سِر بر درستیبه ساف. یافتمی فزایشا خاورمیانه یمسئله پیرامون ژنو در

 سر بر ایمذاکره هر در تا باشد داشته حق هافلسطینی گویسخن عنواِن به باید که کرد می

 .باشد داشته شرکت خاورمیانه ی مسئله

 مهمی گام اشغالی هایسرزمین از اسراییل خروِج بودِن انتقالی بر تربیش تأکیِد با ساف زمان،هم

 باید صرفًا شده تخلیه مناطِق بر حاکمیت حِق که نمود اعالم ساف آن، بر افزون. برداشت پیشبه
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 مناطق این بر حقی را اسراییل ینشاندهدست مقاماِت یا و اردن مصر، و داشته تعلق ساف به

 .بود نخواهد

: که نمود اعالم ، ۱9۷4 ژوییه ُاِمنه تا ُامیک روزهای در قاهره نشسِت در فلسطین ملِی شورای

 سرزمیِن آزادسازِی برای مسلحانه، یمبارزه از ویژه به و مبارزه، ممکِن هایشیوه تمامِی از ساف"

 یآزادشده یگوشه هر در فلسطین یرزمنده خلِق مستقِل و ملی حاکمیِت حِق برپایِی و فلسطین

 ."نمود خواهد استفاده آن

 و سکوالر فلسطینی برپایِی برای مبارزه در گام نخستین یهمنزل به اشغالی هایسرزمین آزادِی

 این در قاهره نشسِت مصوب اِیماده ده یبرنامه چهارِم و سوم مواد. رفتشمارمیبه دموکراتیک

 :گویدمی چنین مورد

 شناخته رسمیتبه را دشمن بخواهد که فلسطینی گروه هر یا و طرح هر علیه ساف ـ سوم یماده"

 برای فلسطین خلِق تاریخِی حِق از پوشی چشم گونه هر و کرده، سازش آن با که بخواهد و

 ".خواهدکرد مبارزه شدتبه َاشسرنوشت تعییِن حِق و َاشنوط به بازگشت

 به یافتندست به قدم یک را ما تنها آزادی از اندازه هر که است باور این بر ساف ـ چهارم یماده"

 مصوِب هاینامهقطع راستای در فلسطین دموکراتیِک دولِت پایِیبر همانا که درازمدت، هدِف

 ".سازدمی ترنزدیک فلسطین، ملِی شورای پیشیِن هاینشست

 َاشتالش به و داده ادامه مخفی کار به ساف که است آمده جمله از برنامه این دیگِر هایقسمت در

  ادامه جهان سراسِر در بخشرهایی یهاجنبش و سوسیالیستی کشورهای با َاشروابط تحکیِم برای

 ..." داد خواهد

 است بوده موفق فلسطین خلِق اهداِف به جهانیان توجه آوردن دست به در اندازه چه ساف کهاین

 نمایش به ۱9۷4 نوامبر در ملل سازماِن عمومِی مجمِع برابِر در عرفات یاسر رانیسخن جریاِن در

 مجمِع. نمود ایراد فلسطین خلِق یمبارزه اهداِف یدرباره محکمی بیاناِت عرفات. شد گذاشته

 ساف مخالف، رأی چهار برابِر در موافق رأِی صدوپنج با سال همان اکتبر در متحد ملِل=  عمومِی
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 رغِمبه ،عرفات رانِیسخن دنباِلبه. شناخت رسمیتبه" فلسطین خلِق ینماینده" عنواِنبه را

 دستبه ناظر عضِو عنواِنبه را متحد ملِل سازماِن دائمِی کرسِی ستتوان ساف واشنگتن، مخالفِت

 رسمیتبه ملی حاکمیِت و استقالل کسِب برای را هافلسطینی حِق چنین،هم عمومی، مجمِع. آورد

 .شناخت

 

 3943  سال در ساف یبرنامه

 هایجنبش به چریکی هایسازمان که ۱91۷ جنگ از پس شد، اشاره نیز ترپیش که طورهمان

به نکته این. نمود حفظ فلسطین ملِی آزادِی برای را َاشبرنامه اساِس ساف شدند، تبدیل ایتوده

 عیِن در. است یافته بازتاب فلسطین ملِی شورای ۱99۱ آوریِل نشسِت مصوِب ینامهقطع در روشنی

 گسترش َاشیاسیس بینِش و سرنهاده، پشِت را بزرگی هایتجربه ساف مدت، این طوِل در حال،

 . است یافته

 هایتالش" به نسبت فلسطین ملِی شوراِی آوریِل نشسِت نهایِی یاعالمیه که روستاین از

 هر به آن پیراموِن مناطِق و عربی سرزمیِن بر َاشسلطه و کنترل تحمیِل راستای در واشنگتن

 به نظامی هایپیمان بستِن به انفراخو و نظامی هایگاهپای ایجاِد ویژهبه باشد، شده که ایوسیله

 .دهدمی هشدار" شوروی موهوِم خطِر یبهانه

 ویژهبه و نموده، اشاره" جهان سراسِر در انقالبی نیروهای گِیهمبسته اهمیِت" بر نشست این

 و صهیونیسم امپریالیسم، با َاشمخالفت مبنای بر تعهد عدِم جنبِش وحدِت مورِد در را َاشخواست"

 هایخلق یمبارزه از قاطع  حمایِت" بر چنین، هم نشست، این در. کندمی بیان" تینژادپرس

 این در آمریکا یتجاوزکارانه هایحرکت و تأکیدشده کاراییب دریای یحوزه و التین آمریکای

 ."شودمی محکوم منطقه
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 احتراِم" که جاآن ،نامهقطع این در ایتوده یمبارزه و سازماندهی بر فلسطین ملِی شوراِی تأکیِد

 آمده جمله از مورداین در. است مشهود کاماًل نمود، ادا" اشغالی وطِن در هاتوده قیام به را َاشعمیق

 :که است

 و زنان و جوییدانش هایسازمان کارگری، هایاتحادیه از حمایت برای ایویژه اهمیِت شورا"

 ."است قایل هاتوده تحاِدا در ِشاننقش و هاشهرداری و ایحرفه هایانجمن

 گراِناشغال علیه مسلحانه یمبارزه ارتقای و گسترش" بر تأکید ضمن نامهقطع این در شورا

 .نمود اشاره" انقالب دلیِر گاِنرزمنده روی بر عربی هایجبهه تمامِی بودِن باز" به نیاز بر"صهیونیست

 و اردن و فلسطین هایخلق میاِن در تیمبارزا مستحکِم یرابطه" بر چنینهم نامهقطع این در

 این در. است شده تأکید" هاجبهه تمامِی در اردن ملِی جنبِش از فلسطین ملِی شورای حمایِت

 ترقِی و رفاه مسیِر در باید عرب هایسرزمین نفتِی هایثروت" که است شده خواسته نامهقطع

 ."شود استفاده فلسطین، یمسئله آن ِرصد در و شان،جارِی مشکالِت فصِل و حل و عرب های ملت

 مبنا را دیوید کمپ هایشیوه و هاتوافق که حلی راِه هرگونه که نمود اعالم شورا پایان، در و

 ما مردم حِق و نشناخته رسمیتبه فلسطین خلِق قانونِی ینماینده تنها عنوانبه را ساف و قرارداده،

 را مانمادری سرزمیِن در مستقل دولِت ایجاِد و رنوشتس تعییِن حِق شان،وطِن به بازگشت در را

 ."باشدمی ارزش فاقِد نگیرد، نظر در

 

 مبارزه سال پانزده

 اتکا با ایتوده مستقِل یمبارزه یک برپایِی در َاشاولیه هدِف به ساف گذشته، ساِل پانزده ازای در

 یک یمثابه به ساف. است مانده وفادار شانملِی حقوِق به یابیدست برای و فلسطین، خلِق به

 و یافته تسلط آن بر است نتوانسته عربی دولِت هیچ و بوده، متکی فلسطینی هایتوده بر سازمان

 .سازد تبدیل خویش دسِت آلِت سازماِن یک به راآن
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 بلکه اسراییل، علیه تنها نه شد مجبور که هنگام آن را َاشگیآماده َاشاستقالل از دفاع برای ساف

 به ساف سیاسِی یمبارزه. گذارد نمایش به بجنگد، دستبه سالح لبنان، و اردن هایرژیم علیه

 اندازیدست به اسراییل که هنگامی. رساندمی یاری خاورمیانه سراسِر در طبقاتی یمبارزه برِدپیش

 بودند آماده فتهیاسازمان و مسلح که شد روروبه فلسطینی گانپناهنده با ورزید، مبادرت لبنان در

 .بود ساف عمِل ینتیجه که امری بایستند؛ وی برتِر نظامِی نیروی رویاروی که

 هافلسطینی یمبارزه از حمایت در دادمی فراخوان عرب هایدولت به که میزان همان به ساف

 اوت ِمُاهشت یسرمقاله در جمله، از. نمودنمی فروگذار چیزی نیز هاآن از انتقاد در شوند، متحد

 چنین شده، نوشته بیروت یمحاصره یدوره در که ،ساف رسمِی ارگاِن ،الثوره یروزنامه ۱992

 انتظار ما نگذاشت؛ پیش پا کسی اما بودیم، پایداری و مقاومت یجبهه انتظاِر در ما: "است آمده

 حمایت انتظاِر جهان سراسِر در ِماندوستان از ما نیامد؛ کسی اما برسند، راه از هاعرب که داشتیم

 ..."برنداشت راهاین در قدمی کسی که هیهات داشتیم،

 قباِل در جهان اثِربی واکنِش" از فز در عرب سراِن نشسِت در َاش رانیسخن در خود عرفات

: که گفت نشست در حاضر رهبراِن به خطاب وی. گفت سخن" لبنان جنوِب رخدادهای

 مسئوِل اید،نشسته جااین که شماها یهمه. نیست شما کنترل در عرب جهاِن در گیری تصمیم"

 کافی کردن گناه احساِس تنها لحظه این در: "گفت ادامه در او." ایدملت این سرنوشِت آخِر و اول

 حقایق با رویارویی برای و شده بیدار َاشعمیق خواِب از عرب امِت که بگذارید" :که افزود و ،"نیست

 ..." شود متحد ما تمدِن و آینده هایچالش پذیرِش و وقایع و

 هایتوده اما، نهند، گردن عرفات هایدرخواست به  نشدند حاضر عربی کشورهای رهبراِن اگرچه

 از نقل به 71فریدمن تامس تایمز،نیویورک یروزنامه گِرگزارش. کردند دریافت را وی پیاِم عرب

 پیشین هایجنگ یهمه از بیش جنگ نای به نسبت مردم" که نوشت کویت گاهدانش استاِد یک

 که بود باری نخستین این: "نویسدمی ادامه در وی." دارند شدید احساسی اسراییل و اعراب میاِن
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 بلکه عربی، هایارتش سوی از نه مقاومت و گرفتمی قرار محاصرهتحِت عربی کشوِر یک پایتخِت

 خواهاِن شدند،می داوطلب جبهه به رفتن برای گوشه هر از مردم. بود مردمی هایجنبش دسِت به

 ."شدندمی روروبه مانع با خود هایدولت سوی از جاهمه در اما بودند، تظاهرات و اعتراض

 خود ازآِن َاشتمامیت در را فلسطین مردِم گِیهمبسته اشمبارزه طریِق از توانست سرانجام ساف

 تنها ساف حقیقت، در. آورد دستبه هانج سراسِر در را کشانزحمت احتراِم نیز و ساخته،

 .بود آشکارشده این ترازپیش بسیار لبنان در واقعیت این. است فلسطین مردِم قانونِی ی نماینده

به. شد برافراشته ساف پرچِم هاآن در که شد برگزار تظاهرات صدها اردن، روِد غربِی ساحِل در

 با که شدند انتخاب شهرداری برای افرادی منطقه نای سراسِر در هاشهرداری انتخاباِت در عالوه،

 نظرسنجِی. شد انجام رابطهاین در نیز نظرسنجی دو این، از گذشته. داشتند گیهمبسته ساف

 99 آن طِی که بود تایم یمجله برای 72اسراییل عمومِی افکاِر تحقیقاِت انستیتوی سوی از نخست

 از درصد هشتادوشش. دانستند قانونی یایندهنم تنها را ساف غربی، ساحِل ساکنیِن درصِد

 .بودند ساف رهبرِی به فلسطینی دولِت خواهاِن نیز ساکنین

 به را ساف اهالی درصِد نودوشش شد، انجام 73نجاح گاِهدانش سوی از که نظرسنجی دومین در

 موافِق درصد هفتادوشش که حالی در داشتند، قبول فلسطین مردِم قانونِی ینماینده تنها عنوان

 .بودند ساف رهبرِی به مستقل دولِت ایجاِد

 در ،74دادند نظر سکوالر و دموکراتیک دولِت نفِع به درصد ششوپنجاه تایم، یمجله نظرسنجِی در

 .دادند نظر سوسیالیستی اقتصادِی سیستِم به درصد وهفتپنجاه کهحالی

 در َاشگاهپای و حمایت لبنان، به اسراییل نظامِی تجاوِز برابِر در ساف یقهرمانانه مقاومِت از پس

  سراسِر  کشاِن زحمت میاِن در  و  اسراییل  فلسطینِی شهرونداِن میاِن در اشغالی، هایسرزمین

 نظامِی دخالِت پِی در که نیست تردیدی هم این در اما،. یافت افزایش گیریچشم طرِز به جهان
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ن نظرسنجی، سی و پنج درصد نیز خواهان دولت اسالمی بودند.براساس ای   
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 در ضدامپریالیستی جنبِش و سرنوشت تعییِن حِق برای هافلسطینی یمبارزه لبنان، در اسراییل

 .استخورده جدی هایضربه خاورمیانه

 

 بیروت غرِب از نشینیعقب

 نظامی تجاوِز قباِل در گزافی سیاسِی بهای پرداخِت به مجبور را اسراییل رهبراِن ساف کهآن رغِمبه

 .شد بیروت غرِب از وجخر و نشینیعقب به ناگزیر نیز خود اما، ساخت، لبنان به

. بود ساف نابودسازِی َاشمحوری سیاسِی هدِف که بود شده محاصره ارتشی سوی از غربی بیروِت

 و تانک و بود، تریکم نیروی نفر نظِر از که بود شده روروبه مقاومتی با جا آن در اسراییل ارتِش

 .نبود باز َاشحاتیتسلی تأمیِن برای نیز راهی و نداشت، اختیار در جنگی هواپیمای

 همراِهبه نمودند، گیرزمین را اسراییل ارتِش روز هشتاد مدِت کهآن از پس فلسطینی، گاِنرزمنده

 .شدند خارج غربی بیروِت از شانهایپرچم و سالح

 بیروت غرِب در لحظه آخرین و نفرآخرین تا که بود این داشت قرار ساف برابِر در که آلترناتیوی

 آن از. افزودمی شدت به هاغیرنظامی تلفاِت بر تردیدبی تصمیمی چنین یک. کند اومتمق و مانده

 کمبی نابودسازِی که شانهدِف به یابیدست در هااسراییلی به کهآن جز نبردی چنین گذشته،

 چنین. باشد داشته همراهبه توانستنمی دیگری آورِددست برساند، کمک بود، ساف وکاسِت

 نه و شده، لبنان در فاالنژ راستِیدست دولِت تحکیِم و گیریقدرت از مانع توانستمی نه تصمیمی

 در که چهآن مانند ها،فلسطینی عاِمقتِل مانِع کهآن یا و داده خاتمه لبنان اشغاِل به توانستمی

 .گردد داد، رخ شتیال و صبرا گیپناهنده هایاردوگاه

 برای. گزیدبرمی را راه بهترین که بایدمی بود، گرفته قرار محاصره در که گونهآن ،ساف رهبرِی

 کم هاآن علیه اسراییل یحمله احتماِل که شرایطی زیر فلسطینی گاِنرزمنده خروِج ساختِن فراهم
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 قطِع شرایِط از یکی عنواِنبه ایتالیایی و فرانسوی، آمریکایی، نیروهای وروِد به ساف رهبرِی باشد،

 .داد ترضای هادرگیری

 این پِی در فلسطین خلِق یمبارزه یآینده ارزیابِی برای و لبنان وقایِع هایدرس درِک برای

 ساِل دوازده ـ ده مدت در که دهیم قرار وقایعی متِن بر را جنگ آخرین این که است الزم شکست،

 .است پیوسته وقوعبه خاورمیانه در گذشته

 نظِرنقطه از اما، است، داده رخ خاورمیانه در بسیاری مسایِل کنون تا ۱9۷9 سال از چه اگر

 و قدرت تداوِم و ساف وجوِد. است باقیمانده خود قوِت به چنانهم بنیادین یمسئله یک واشنگتن

 میاِن پایدار سیاسِی روابِط ایجاِد و سازیعادی مانِع عرب هایتوده میاِن در سازمان این اعتباِر

 شناخته رسمیتبه برای اسراییل دولِت یپروژه شکسِت. است دهش عربی کشورهای و اسراییل

به که گذاری،سرمایه میادیِن و بازارها از را اسراییل حاکماِن دسِت عرب هایرژیم سوی از شدن

 سوی از اسراییل، و عربی کشورهای میان تنش یادامه. سازدمی کوتاه است، آن نیازمنِد شدت

 . گرددمی امپریالیسم به وابسته هایمرژی ناپایدارِی باعِث دیگر،

 دنباِلبه کشور این. نیست خاورمیانه در انتزاعی ثباِت دنباِل به متحدهایاالت یحاکمه هیئِت اما،

 مبارزاِت به امتیاز دادِن با نیز هدفی چنین این. است منطقه این بر خویش یسلطه ثباِت

 .خواهدآمدن دستبه کشاورزان و کارگران ضِدامپریالیستِی

 است، خاورمیانه در امپریالیسم گاِهپای ترینعمده که اسراییل، موقعیِت تضعیِف با عالوه،به

 .بپردازد خویش مواضِع تثبیِت به توانست نخواهد واشنگتن

 همه رغِمبه َاشهدف نمود، مطرح را راجرز طرِح ۱919 سال در واشنگتن که هنگامی رو،این از

 بلکه. نبود اشغالی هایزمین از خروج برای اسراییل دادِن قرار فشار زیر ،رزراج شخِص هایوّراجی

 در تا بود اسراییل شناختِن رسمیتبه برای عرب هایرژیم بر فشار ساختِن وارد َاشهدف برعکس،

 .شود شکسته هم در ساف منطقه، مرتجعیِن تمامِی جمعِی تالِش با پروسه این
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 عرب هایرژیم و امپریالیسم

 

 کهاین مورِد در آمریکایی گذاراِنسیاست. کندمی دنبال را خط همان دقیقًا ریگان طرِح نیز امروز

 در که شکلی همان به دقیقًا کنند،می صادر بیانیه شود خارج اشغالی هایسرزمین از باید اسراییل

 واقعِی سیاسِت هکحالی در. کنندمی صحبت السالوادور در ارضی رفرِم و بشر حقوِق اهمیِت مورِد

 .است اسراییل دولِت گریاشغال یادامه خاورمیانه در واشنگتن

 بازی اسراییل اقتصاِد در غربی ساحِل که نقشی اهمیِت به خوبی به متحدهایاالت یحاکمه هیئِت

 شَانظامی یپروژه گیرِیپی برای اسراییل توانایِی در اندازه چه تا که داندمی و بوده، آگاه کندمی

 .است حیاتی منطقه سرتاسِر در

 جنگِی ماشیِن با اسراییل امپریالیستِی رژیِم از که نیست حاضر واشنگتن گذشته، آن از

 متحِد عنوانبه را سعودی عربستاِن و مصر یمستعمرهنیمه هایرژیم و برداشته دست َاش آسای غول

 .برگزیند منطقه در ِاشاصلی

 اندازه آن به تواندنمی واشنگتن دارند، قرار امپریالیستی سرکوِب زیِر عربی کشورهای که جاآن از

 یا و خارجه وزارِت در را کسی. باشد متکی عربی هایدولت بر است، متکی اسراییل رژیِم به که

 در مثاًل آینده ساِل چند در که رژیمی مورِد در قاطعیت با بتواند که یافت تواننمی پنتاگون

 است حقیقتی این. بدهد نظر بود خواهد کار برسر سعودی عربستاِن یا و سوریه، مصر، کشورهای

 شده یادآوری هاآن به سپرد، گوربه را شاه رژیِم که درایران هاتوده انقالِب توسِط دیگر باِریک که

 .است

 آرزوهای و نیات به ارتباطی هیچ هاامپریالیست نظِر در عربی هایرژیم اعتبارِیبی که است بدیهی

 امپریالیستی سیستِم عینِی کارکرِد برآینِد صرفًا مسئله این. ندارد عربی کشورهای در داریسرمایه

 .است
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 اِیتوده هایجنبش و ناسیونالیستی عمیِق احساساِت عروِج باعِث استثمار و خارجی یسلطه

 قاِتطب تضعیِف به کل در ایسلطه چنین دیگر، سوی از. است شده عربی کشورهای در ادواری

 .است ساخته ترمشکل را هاتوده ضدامپریالیستی هایجنبش با رویارویی و انجامیده، حاکم

 موقعیِت. افتند می امپریالیسم با تضاد در مشخصی های زمینه در عرب دارانسرمایه عالوه،به

 پی در همواره دلیل این به و کشد، می فرسایش به را هاآن عرب داران سرمایه سیاسِی فرودسِت

 دستبه را بهتری قیمت جهانی بازاِر به ََشانصادراتی کاالهای دیگر و نفت برای بتوانند تا که نداَ آن

 .آورند

 سوی از هافلسطینی یِد خلِع و امپریالیسم مقابِل در عرب دارِیسرمایه هایدولت کهمادامی تا

 منفعت کنارشان در رزهمبا از جهان یبقیه و کشورها این کشاِنزحمت ایستند،می اسراییل

قید بدون شود،می دنبال زیِرستم هایملت سوی از که مبارزاتی چنین از هامارکسیست. برند می

 .کنندمی حمایت دارد، دستبه را مبارزه رهبرِی کسی چه کهاین گرفتِن درنظر بدوِن یعنی وشرط،

 ِامپریالیسم صف به آشکارا و نداخته،ا عقب به را ملی ستِم علیه مبارزه هارژیم این که مادامی اما،

 جز سرانجامی کنند،می سرکوب و استثمار خود کشورهای در را کشاورزان و کارگران و پیوندند،می

 .داشت نخواهند کشانزحمت دسِت به انقالبی تغییِر

 برای اییاتک قابِل متحِد اسراییل، امپریالیستِی دولِت همانند توانندنمی هارژیم این که است آشکار

 را نکته این ایران انقالِب و اعم، طوربه عرب ناسیونالیسِم فلسطین، ِجنبِش عروج. باشند واشنگتن

 .است فروکرده واشنگتن گوش به مکررًا

 

   3911  اکتبر جنِگ

 اردن در ساف کهآن محض به. بردمی راه خاورمیانه ۱9۷3 اکتبر جنِگ به مستقیمًا هااین یهمه

 هانشانه یهمه عوض در واشنگتن. انداخت کناری به را راجرز طرِح نیز اشنگتنو خورد، شکست

 از مصر سینای صحرای حتا و غربی ساحِل اشغاِل با آمدن کنار بر مبنی َاشخواست درمورِد را
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 مزبور طرِح اعالِم هنگاِم در واشنگتن واقعِی نیِت یدهنده نشان خود همین. داد بروز اسراییل سوی

 .است

 ُمهلک مصر، در ویژهبه عرب، حکاِم برای اما، بود، متحدهایاالت امپریالیسِم قبول مورد که چهآن

 ینقطه به ۱9۷3 سال در سرانجام،  ۱9۷9 سپتامبر در ناصر مرِگ از پیش رشد به رو فشارهای. بود

 .رسید انفجار

 با مناقشه امر در" لیفتک تعییِن ساِل" ۱9۷۱ سال که بود داده وعده مصر، جمهوِررییس ،سادات

 خواهد اسراییل با" نهایی رویایِی سال" ۱9۷2 سال که نمود اعالم وی سپس،. بود خواهد اسراییل

 .نشد خبری موعود رویارویِی از و گذشت اما، زمان،. بود

 گردان یک گذشت،می مصر یجامعه اعماِق در که چهآن از اینشانه عنوان به ، ۱9۷2 سپتامبر در

جنایت تجاوزاِت برابِر در سادات عملِیبی به اعتراض در سوئز کاناِل یجبهه در مصر ارتِش از

 .زد نافرمانی و تمرد به دست لبنان علیه اسراییل یکارانه

 از سادات هدِف اما،. برود اسراییل جنِگ به که شد مجبور سادات ها،توده فشاِر زیِر و سرانجام،

 به نسبت اعتناییبی از تا سازد مجبور را واشنگتن داشت دقص او. بود روشن کاماًل جنگ این

 بنابراین،. سازد مذاکره طریِق از حلیراِه یافتن به ناچار را اسراییل و برداشتهدست مصر تقاضاهای

 در امپریالیسم مقدِم گاِهپای اسراییل، به امپریالیسم با خویش هایکاریهم تقویِت امیِد به سادات

 .مودن تهاجم منطقه،

 این بلکه نبوده، سادات شخص آرزوهای و هانقشه جااین در کنندهتعیین یمسئله هررو، به

 برابِر در را َاشموقعیت تا کردمی تالش ستم زیِر ملِت یک عنواِنبه مصر که بود عینی واقعیِت

 شده تشریح مچهار انترناسیوناِل ۱9۷3 اکتبر یبیانیه در که گونههمان. نماید تقویت امپریالیسم

 هایسیاست علیه عرب هایخلق یمسلحانه مقاومِت در را جدیدی یمرحله" جنگ این است،

 هایرژیم ارتش جنِگ این اگرچه. زد رقم صهیونیستی دولِت سیستماتیِک تجاوزاِت ضدانقالبِی

 طلبِیعهتوس و استعمار علیه مبارزه گیویژه از اما، بود، صهیونیستی ارتِش علیه عرب بورژوایِی
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 علیه عرب هایدولت یمبارزه مشروعیِت بر انقالبی هایمارکسیست. بود برخوردار اسراییل

 ."نبردند این در هاآن پیروزِی خواهاِن و صحهگذاشته صهیونیسم

 موقعیِت در را عرب هایخلق دیگر و هافلسطینی ،۱9۷3 اکتبر جنِگ در عرب هایارتش حضوِر

 بعد ساِل در ساف دیپلوماتیِک وردهایآدست در نکته این. داد قرار الیسمامپری مقابِل در تریقوی

 بازتاب اسراییل اشغاِل زیِر غربِی ساحِل در فلسطین خلِق اعتراضاِت رشِد در چنینهم و جنگ، از

 .یافت

 

 سادات شرِط و قیدبی تسلیِم

 به مرحله توانست داتسا دلیل، همین به. نینجامید اعراب برای قطعی پیروزِی به ۱9۷3 جنِگ

 .رود پیشبه امپریالیسم با ننگین سازشی به یابیدست و خویش طرِح اجرای برای مرحله

 ،قاهره و آویو تل در متحدهایاالت یخارجه وزیر ،کیسینجر هنری هایمذاکره با زمان هم

 در اییهقانون گذراندِن و خصوصی بخِش به دولتی مختلِف هایشرکت بخشیدِن سرگرِم سادات

 ،نیکسون ریچارد که هنگامی. بود خارجی هایگذاریسرمایه برای محدودیت کاهِش جهِت

 و آمریکا هایپرچم از انبوهی با نمود، مسافرت قاهره به ۱9۷4 ژوئن در متحده،ایاالت جمهوِررییس

 قرارداِد ۱9۷1 مارس در سادات انور. قرارگرفت بازپیش مورد" داریم اعتماد نیکسون به ما" شعار

 .ساخت معلق را شوروی اتحاِد با دوستی

 از و شتافت واشنگتن کارِیهم به سوریه رژیِم که بود ایجهانی سیاسِی اوضاِع چنین بستِر بر

 جلوگیری ۱9۷1 سال در لبنان داخلِی جنِگ در هاچپـ  هافلسطینیـ  هامسلمان ائتالِف پیروزِی

 توافق از نوعی دنباِلبه َاش،مصری همتای همانند ز،نی سوریه جمهوِررییس ،اسد حافظ. نمود

 .گیرد بازپس اسراییل شناختِن رسمیتبه ازای به را جوالن هایبلندی بتواند که گشت می
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پیش عنوانبه اسراییل شناختِن رسمیت به بر پافشاری متحدهایاالت دیپلوماسِی اساسِی جزء اما،

 زمین و هوا میان در سادات انور زمان،هم. بود عرب هایرژیم با قراردادی هرگونه شرِط

 سو، دیگر از و بود، کرده قطع را مصر به نظامی هایکمک شوروی اتحاد سویک از رهاگردید؛

 در مصر اقتصاِد. کردمی خودداری نظامی یمالحظه قابِل کمِک هرگونه فرستادن از واشنگتن

 .بود مانده نتیجهبی امپریالیستی هایکمک و گذاریسرمایه به امید و داشت، قرار شدید تنگنای

 اورشلیم به ۱9۷۷ سال نوامبر در وی و کشانده تسلیم به را سادات سرانجام وارده فشارهای

 .سفرکرد

 بستِن بر مبنی سادات تصمیِم بود، داده توضیح زمانآن در چهارم انترناسیوناِل که گونههمان

 در اسراییل تقویِت به تنها عرب هایخلق دیگر و هافلسطینی خرِج به اسراییل با جداگانه قرارداِد

 باز کشورها این علیه تازه نظامِی حمالِت برای را اسراییل دست و انجامیده، سوریه و لبنان برابِر

 فلج را کشور این جنوِب که نمود، رخ ۱9۷9 مارس در لبنان به اسراییل تجاوِز در مسئله این. نمود

 یزمینه چنین،هم دیوید، کمپ قرارداِد. انجامید نفر صدهزارسی از بیش ِیگآواره به و ساخته

 .ساخت فراهم را ساف به ضربه و فعلی نظامِی تجاوِز

 

 ایران انقالِب نقِش

 در امپریالیسم پیروزِی ترینبزرگ دیوید کمپ قرارداِد بستِن و اورشلیم به سادات سفِر

 است توانسته اسراییل که نکته این. رودشمارمیبه ستی،صهیونی دولِت برپایِی از پس خاورمیانه،

 نتیجه سازد وارد ساف بر لبنان در را سنگینی ضربه چنین قرارداد این امضا از پس سال پنج

 است این است تفسیر و توضیح نیازمنِد که چهآن. ندارد توضیح به نیاز است قرارداد این بالفصل

 به مجبور چرا نیز و بماند منتظر ایضربه چنین واردآوردِن ایبر همهاین بایدمی اسراییل چرا که

 .است شدهپیروزی این برای گزافی بهای چنین پرداخِت
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 در که بود ایران انقالِب تأثیِر همه بر مقدم ساخت، درنگی چنین به مجبور را اسراییل که چهآن

  ۱9۷9 سال در ایران انقالِب پیروزِی. بود رسیده خود اوج به دیوید کمپ قرارداِد امضای زماِن

 هایتوده که زمانی در که استطبیعی. گذاشت تنها دست جرم ارتکاِب در ناگاه به را سادات انور

 روروبه دلیهم با خاورمیانه سرتاسِر در و دادندمی سر" آمریکا بر مرگ" فریاد ایران در میلیونی

 .بگذارند دیوید کمِپ چارچوِب در پا توانستندنمی سعودی حکاِم و حسین ملک بودند،

 در را انقالبی هایقیام آتِش ایران انقالِب مبادا کهآن ترِس از عرب هایدولت و آویو تل واشنگتن،

 به. دهند انجام محتاطانه را شانهایحرکت تا که نمودند سعی سازد، ورشعله منطقه دیگِر جاهای

 نیروهای ایجاِد کارتر جیمز زمان هم و ده،ش کند لبنان در ساف علیه یورش که بود دلیل این

 سرتاسِر در تازه هایگاه پای ایجاِد دنباِلبه پنتاگون و داد قرار کار دستوِر در را سریع واکنِش

 .افتاد کار به خاورمیانه

 اسراییل و متحدهایاالت به بزرگی خدمِت ۱999 سپتامبر در ایران به حمله با  حسین صدام رژیِم

 شاَ هدف و شده حمایت عربی هایرژیم یعمده سوی از انداخت، راهبه صدام که جنگی. نمود

 را آویو تل خود ینوبه به جنگ این. بود عرب هایتوده بر نفوذش کاهِش و ایران انقالِب تضعیِف

 و اعراب میان یمناقشه در موجود یمعادله از عراق مسلِح نیروهای خروِج از که نمود تشویق

 را عراق اتمِی نیروگاِه تنها اسراییلی یجنگنده هایجت ۱99۱ سال ینیمه در. جوید هبهر اسراییل

. کرد بارانبمب را بیروت غرِب محالِت اسراییل که بود آن از پس هفته چند تنها و نموده بارانبمب

 .نمود سازیزمینه را ۱992 ژوئن عیاِرتمام نظامِی تجاوِز که بود ایاولیه حرکاِت هااین

 

 کارگر یطبقه آگاهِی رشد

 عمده طوربه باید پرداختند لبنان به نظامی تجاوِز در هاامپریالیست که را گزافی سیاسِی بهای

 پشتیبانِی و حمایت. بود لبنانی کشاورزاِن و کارگران میاِن از َاشمتحدان و ساف گانرزمنده مدیوِن
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 در اسراییل یچهره از مبارزه این که تغییری و دستآوردندبه فلسطینی گانرزمنده نبرِد که جهانی

 چند طِی در ما جهاِن که شگرفی تغییراِت از است بارزی ینشانه است، نموده ایجاد جهانیان انظاِر

 .است بوده شاهد گذشته ساِل

 جهانی سطِح در کارگر یطبقه آگاهِی رشِد یدهنده نشان تنهانه لبنان در هافلسطینی ی مبارزه

 .است کرده بازی را مهمی نقِش آگاهی این تِربیش هم باز برِدپیش در مبارزه این لکهب است،

ستم هایخلق برای امپریالیسم که چهآن از است اینمونه تنها لبنان در اسراییل نظامِی یمداخله

 راستای در دقیقًا بلکه نبوده، استثنا یک صرفًا بیروت غرِب عاِمقتِل. دارد آستین در جهان یدیده

 و شده، دنبال هندوچین در گریویران و ویتنام جنِگ در که امپریالیستی هایسیاست

 و واشنگتن توافِق عالوه،به. است جهان نقاِط دیگر در و مرکزی آمریکای در َاشکنونی های سیاست

 اجرا به در شاننظامِی و سیاسی نزدیِک کارِیهم و تجاوزگری، این اساسِی اهداِف سِر بر آویو تل

 گاِهدست در موثر عضوی عنواِنبه اسراییل ادغاِم در جدیدی یمرحله نظامی، عملیاِت این درآوردِن

 .است امپریالیستی مافیای کاِر تقسیِم

 در طبقاتی آگاهِی که است واقعیت این بر آشکاری گواِه خود اسراییل در ضِدجنگ عظیِم تظاهراِت

 امپریالیستی کشورهای دیگر در که شودمی تحولی همان خوِشدست نیز یهودیکشاِنزحمت میاِن

 .شاهدیم

 اعتراض با کوبیپای و هلهله و پیروزی جشِن جای به بازگشت در پیروز ارتِش یک که باری آخرین

 است؟ بوده کی شد، روروبه دشنام و

 تصمیِم از تا ختمجبورسا را اسراییل وزیِر نخست ،بگین مناخم درون، از ایتوده روزافزوِن فشاِر

 علنِی هایشهادت. سازد بیروت غرِب در عامقتِل بررسِی مأموِر را ایکمیته و نموده عدول َاشاولیه

 .آشکارساخت را دولتی هایدروغ اسراییل رهبراِن دیگر و دفاع، وزیِر شارون آریل ،بگین مناحم
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 در اسراییل، بر جنگ این  ارِیگذ اثر با رابطه در تایمز،نیویورک  گِرگزارش ، 75شیپلر دیوید

 و ارتش و دولت اخالقِی اصوِل: "که است گفته شد چاپ ۱992 نوامبر ُاِمچهارده در که ای مقاله

 که است رفته سوال زیِر به چنانآن سیاسی هایهدف به یابیدست برای نظامی قدرِت از استفاده

 ."باشد رفته میان از کامل ورطبه کشور آتِی مانوِر توانایِی که باورند این بر برخی

 گان،همه بر مزبور جنِگ یتجاورکارانه ماهیِت آشکارِی دولت، جنگِی هایسیاست از گیسرخورده

 در تورم. رسید همبه اقتصادی عمیِق بحراِن یک بستِر بر همه دولتی هایدروغ شدِن آشکار و

 جمله از و ای،گسترده سطِح در دولتی هاییارانه. است رسیده درصد صدوسی نرِخ به اسراییل

 جریان لبنان در هنوز جنگ که زمانی حتا. شودمی قطع اساسی، غذایِی مواِد برای دولتی ییارانه

 در شانمزدهایدست و کاری شرایِط به دولت هایاندازیدست علیه 76عال ال کارمنداِن داشت،

 .بودند مبارزه

 میعاِد در امپریالیستی، اسراییِل. بود اسراییل در ضدجنگ تظاهراِت هایزمینهپیش همه هااین

 .نبودهاست بندیدسته درگیِر گونهاین گاههیچ َاش،پیروزی ترینبزرگ

 در را نکته این یهودی کارگراِن از ایفزاینده هایالیه لبنان، در استعماری ماجراجویِی ینتیجه در

بیش چه هر تهاجِم و نو، خارجِی هایجنگ ِرمسی در را هاآن اسراییل یحاکمه هیئت که یابندمی

 با اتحاد سمِت به خارج در و داخل، در کارگر یطبقه دموکراتیِک حقوِق و معیشت شرایِط به تر

 .کشاندمی زمین یکره بر موجود نیروهای منفورترین

 

 است پایدار ما ملِت

  پیروزِی از توانندمی آیا که تاس این لبنان در جنگ دنباِل به هاامپریالیست برای محوری سواِل

  سیاسی، نشینِیعقب یک سمِت به َاشراندن برای ساف بر فشار اهرِم عنواِنبه آمده دستبه نظامِی
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 .کنند استفاده اسراییل شناختِن رسمیتبه در َاشساختن مجبور سرانجام و

به کیسینجر هنری یکدیپلومات هایفعالیت تا هفتاد یدهه یاولیه هایسال در راجرز طرِح از

 ها،فلسطینی برای پوشالی خودمختارِی یک برای دیوید کمِپ پیشنهاِد تا و ،۱9۷3 جنگ دنبال

 تعییِن حِق برای مبارزه ترِک به ساف وادارساختِن در واشنگتن تاکنونِی هایتالش تمامِی

 فصِل لبنان، در هاامپریالیست کشتاِرخونیِن متِن بر و حال،. است انجامیده شکست به سرنوشت

 .است شده گشوده درازمدت سیاسِی نبرِد این در جدیدی

 دید که ساخت منتشر را اینظرسنجی ۱993 اکتبر چهارِم یشماره در 77هاآرتص یروزنامه

 درصِد 32/3 نظرسنجی این طیِق بر. سازدمی آشکار مبارزه این یآینده مورِد در را هااسراییلی

 بر نیز درصد 3۷/5 و است شده تقویت اخیر جنِگ از پس ساف نفوِذ که ندباور این بر هااسراییلی

 .است نشده ایجاد آن در تغییری که باورند این

 [۱993] امسال نوامبِر 25 روز است آن یکننده رهبری ارگاِن ترینعالی که ساف مرکزِی شورای

 این در ساف رکزِیم شورای. است نموده رد را ریگان طرِح و داده جلسه تشکیِل دمشق در

 دولِت برپایِی و خویش سرنوشِت تعییِن در را ما خلِق حقوِق ریگان طرِح: "که نمود اعالم نشست

 امکان خاورمیانه در پایدار و عادالنه صلِح آن بدون که امری ،ساف رهبرِی زیِر فلسطین مستقِل

 ."گیردمی نادیده داشت، نخواهد

 تصمیِم این از را خویش نارضایتِی و خشم توانندمی سختیبه هک حالی در تایمزنیویورک سردبیراِن

 مرکزِی شوراِی: "که اندبازکرده شکایت به زبان [۱993] نوامبر 29 یشماره در سازند، پنهان ساف

 آن مدعِی کماکان و شناخته رسمیتبه را اسراییل وجودِی واقعیِت که نیست حاضر هنوز ساف

 سردبیراِن." ساخت خواهد مستقر اسراییل خاِک سرتاسر بر را ویشخ رهبرِی زیِر دولِت که است

 خلِق یعادالنه خواسِت به هاامپریالیست پاسِخ تنها که تهدید، به توسل با گاهآن تایمزنیویورک

 و شوروی اتحاِد حمایِت گِیفایدهبی لبنان، در شکست اگر: "که کندمی اعالم است، بوده فلسطین
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 خارج َاشرویاهای از را ساف است نتوانسته َاشچریکی نیروهای شدِن پراکنده و عربی، کشورهای

 که فشاری اهرِم تنها که گفت باید تأسف کمال با گاهآن بتکاند، خشونت به را َاشعزم و ساخته

 که جایی است، اسراییل سوی از غزه نواِر و غربی ساحِل هایزمین توقِفبی جذِب ماندمی باقی

 خودمختاری از نوعی به که دارند را امکان این هم هنوز فسلطینی میلیون نیموکی به نزدیک

 .یابند دست

 خوبی صلِح توانندنمی جنگندمی بد که هاآن: "نویسدمی که تایمزنیویورک شکایِت ماورای اما،

 به تحدهمایاالت حاکماِن. است خفته خاورمیانه در مبارزه شدِن قطبی تعمیِق از ترس ،"ایجادکنند

 تهیمیان کاماًل تواندمی ،ساف شکستِن درهم بدوِن لبنان، در ِشانپیروزی که دانندمی خوبی

 گفته تایمزنیویورک گِرگزارش ،فریدمن توماس به دولتی هایمقام از یکی که گونههمان. باشد

 ۱949 جنگ از تر وسیع بسیار تواندمی َاشانقالبی پتانسیِل در" احتمااًل لبنان در جنگ تأثیِر است،

 ." باشد انجامید، عرب مهِم رهبراِن تمامِی سرنگونِی به که

 رویهیچ به ساف که را نکته این گفت،می سخن فز در عرب سراِن اخیِر کنفرانِس در که عرفات

 .نمود یارآوری ندارد را مبارزه از برداشتندست قصِد

 هایسختی و هاچالش با که است قادر ما ِتمل که دارم راسخ اعتقاِد و اطمینان من: "گفت وی

 تالش هاآن. است دیده خود به را زیادی کارانخیانت و متجاوزان ملت این. شود روروبه آینده

 هاآن یهمه. بزنند ضربه آن به و کشانیده شکست به نموده، تحقیر را ملت این تا که اند کرده

."است ایستاده پابرجا خوب خاک این بر که ماست ملِت این و اندرفتهازمیان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


