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 ملت یا مذهب؟

ایام در  س یونیاسهت  صه  دهیچی( متناقض و پ ودی نی)دو ی ودیت  سه یونیصه  یرابطه

 «گویا»، اگرچه تیدرواقع  بود  ظاهراً یسکولار سراپا یاسیخود ظاهراً جنبش س یاولیه

ego  ،اید»آن سهکولار بود» id  از  ی، دومریاخ دورانبوده است  در  یمذهب هموارهآن

ر د یمذهب س یونیاز ص  صورتی دهد قد جولان میتمامو  مدهآ دربهن ان خود  یگوشهه

ی، مذهب ید ولوژیادر مقام یک جنبش سهههیاسهههی دارای  کهاسهههت  یافتهنفوذ  لیاسهههرا 

  دارد یاسلام ییو ج ادگرا پیکارجو یحیمس اونجلیس با سرشت مشترکی 

ی در مل یرا جنبش ش، خود7981آغاز خود در سال سراز همان  یاسیسه سه یونیصه 

 یساسبر دو اصهل ا یآن مبتن ید ولوژی  اگرفتدر نظر می دفاع از حق تعیین سهرنوشهت

 شودمحسوب میواحد  یجمع مل کیدر سراسر ج ان  انی ودی تمامیت، نخسهتاسهت  

ی اجداد نیسرزم مبنی بر تملک یمل موجودیت نیامدعای (  دوم، 7اتنوس) قوم کی -

هر دو  7 حا ز اعتبار اسههت ،(لیاسههرا  نیسههرزمارض موعود یا همان ) ارتس ییسرا ل،آن

 2دارند  شهیر یمذهب اساطیراصل در 

 یولارسک یمعنا ظاهراً نسخه کیبه  این اصل شروع کن   نخسهتین اصلاز  دیبگذار

در  قوم ی ود 3اسهههت « قوم ی وه» در مقام از فرزندان اسهههرا یلکتاب مقدس  یانگارهاز 

از  یکی 2گا ون، ایدسههع به بیان ؛اسههت مبتنی بر مذهب یسههراسههر ج ان اسههاسههاً مف وم

محسهههوب  مردم( مذهبیما فقط به خاطر تورات )قانون  دممر»: تی ودی مراجع نیبالاتر

 لفظ نیسکولار مدرن ا یرا به معنا یوضوح ملت واحدبهها تمامیت ی ودی 4 «شهوندمی

یک ملت به هر معنای معاصهر به شمار از دو هزار سهال  شیبیا در طی  دهندینم لیتشهک

ی اجتماعات دربرگیرنده شیها پمدت ی ودیان از  5 (ندباشههه بوده هرگز اگر)اند نیامده

است   د وی دین و تی ودیها مشهتر  آن یژگیواند که تن ا قومی متمایز بسهیاری بوده

                                                      

7 Ethnos 

2 Sa‘adia Ga’on 
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 -ستین ی ودیکه مادرش  یشخص- ی ودیریغتبدیل شدن یک  یبرا یشرط لازم و کاف

یند دیگر برگز یگرید نیکه د ایی ودیبرعکس، به ی ودی، تغییر کیش مذهبی اسههت  

نژاد  یها مسئلهآنها که ی ودی بودن برای برای نژادپرست جزبهشهود، ی ودی تلقی نمی

ند، اما ندار باورآن  یبه خدا یاکنند ینم عمل تی وده به یهستند ک یمسلماً افراد 6است 

   اما در خارج ازپندارندیم ی ودی ها رانیز آن گرانیداننهد و دیم ی ودی را شهههانخود

پس از  اًمعمول ی ودیسکولار  تیهو -م   بازخواه  گشت یاستثنا نیبعداً به ا- لیاسرا 

 رود یم نیسه نسل از ب ایدو 

تا  - متحدهالاتیادر  ی ودیجنبش اصلاحات  گذارانیسهند بن 7،تسهبور یپ پلاتفرم

 اگرچه  اسههت 7995 سههال به مربوط - ییکایآمر تی ودیفرقه در  نیترامروز بزر به

 یهادهینشههده بود، اما ا سیتأسهه یطور رسههمدر آن زمان هنوز به یسههتیونصهه ی جنبش

پرده یب هان ایدهآبه  نسبت پلاتفرم  نگرش گرفتقرار میموردبحث  از پیش یستیونیص 

 و  گیریدر نظر می یمذهب اجتماعیملت بلکه نه  گریما خودمان را د»شههده اسههت:  انیب

 یایاح یاارون ه تحت لوای فرزندان یقربان پرستش یا نیانتظار بازگشت به فلسط نیبنابرا

 1 «ی را نداری  ودی مربوط به دولت نیاز قوان کیهر 

 ی بودن ودیکه  برجسهههته این ادعای صههه یونیسهههتی را انی ودی، یغرب یدر اروپها

 نیها، انظر آناز  بردند ی، با حرارت زیر سههلال میمذهبای نه مقولهاسههت  یمل ایمقوله

به ری خارجی عنص مثابهبهایده به شهکل خطرناکی مشابه دیدگاه ی ودستیزانه به ی ودیان 

  دیرسینظر م

 برنارد هیعل جدل خود در یو دانشمند فرانسو استمداریس 2مثال، آلفرد ناکتعنوانبه

ی مجزا ملت انی ودیادعا که  نیا د کهخاطرنشههان کر 7893در سههال  سههتیونیصهه  3لازار

                                                      

7 Pittsburgh Platform 

2 Alfred Naquet 

3 Bernard Lazare 



 ی سرخصهیونیسم مسیحایی: الاغ و گوساله 4 

 گذارانیبن 7مون،ودر ادوار همچون شرویپ ی ودستیزان یبا موعظه یدانتفاوت چنهستند، 

  ندارد فرانسه ی ی ودستیزاتحادیه

 

 ایرا شههه روند ملت جداگانه شخودبود که برنارد لازار  یخوشهههحالی مهایهاگر 

 ایبه دن ی ودیکن  کهه گرچه ی؛ امها من اعلهام مبهه خودش مربوط اسهههتبهدانهد، 

علق ت فرانسهجز  یملت چیشناس      من به هینمبه رسمیت را  ی ودی ملیتآمدم     

دور بودند، اما پاسخ  یملت هسهتند  اگرچه در گذشهته کی انی ودی ای    آندارم 

مورد  نیکه در اکند میدلالت  یخاص طیشرا هب ملتاست  مف وم  یمنف من مطلقاً

قل الاو  ابدیباشهد که در آن توسعه  یایقلمرو یدارا دیملت با کید  نوجود ندار

 دیبا لتم، را گسترش ندهد مبنا نیا یج ان یونیکنفدراس کهیتا وقت ،ما یهدر زمان

ند     مانند ندار یزبان مشترک یاقلمرو  گرید انی ودیداشهته باشد  و  یزبان مشهترک

به   سههیونیو اگر صهه  دانسههتینم یعبر یااحتمالاً کلمه زیخود من، برنارد لازار ن

گر دی از خونانشه شد که برقراری ارتباط با او متوجه میبود،  دهیهدف خود رس

 آسان نیست    وجهچیهبهنقاط دنیا 

 یو روسهه یل سههتان انی ودی شههباهت بهبیکاملاً  یو فرانسههو یآلمان انی ودی

بر  تیکه م ر مل ستین یزیچچیشهامل ه انی ودی یمشهخصهه یهایژگی  وهسهتند

 اریک، باشدمجاز  ملت در مقام انی ودی نشناختبه رسمیت اگر  خود داشهته باشد 

                                                      

7 Édouard Drumont 
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محصهههول  ،مدرن ی ودیخواهد بود   یمصهههنوع ملتیدهد، یانجام م درومونکه 

 9 اندههجده قرن تابع آن بود باًیتقراسلاف وی به مدت است که  یعیطبریانتخاب غ

 چیزی بودند کهبرای  یمشغول لاب 7زمنیو  یچ یبه سهرپرست هاسهتیونیصه  کهیهنگام

ی برجسهههته انی ود، ی شهههدیشهههناخته م 2بالفور ییهعنوان اعلامبه 7871در سهههال  بعداً

ادعای  -کردندرا نمایندگی می ییایتانیبر انی ودی ندگانینما ئتیکه اجماع ه-یی ایتانیبر

 8ردند ی ودستیزی، رد کملیت ی ودی را از منظر بسیار مشابه، یعنی اشاره به قرابت آن با 

ی ها به برابراین دیدگاه، وضهههعیت واقعی ی ودیان را در اکثر کشهههورهای غربی که آن

حقوق  7198ها از سهههال متحده، آنداد  در ایالاتحقوقی دسهههت یافته بودند، بازتاب می

موجب رهایی ی ودیان شد  ناپلئون بناپارت  7187برابر داشهتند و انقلاب فرانسهه در سال 

ایی که فتح کرده بود، آزاد ساخت  این امر در طی قرن نوزده  نیز ی ودیان را در کشوره

به سههایر کشههورهای اروپای غربی گسههترش یافت  در بریتانیای کبیر، این فرایند تدریجی 

به برابری حقوق کامل نا ل  7959ی سههوگند دیرهنگام تحت لایحه نسههبتاًبود و ی ودیان 

فرهنگی و زبانی در ملل میزبان  لحاظاز سرعتبهشهدند  در تمام این کشهورها، ی ودیان 

پنداشته  ها برای متعلقمربوطه هض  شدند و نگران غلبه بر مخالفت ی ودستیزانه با حق آن

 ها بودند شدن به این ملت

 اًکاملوضههعیت در اروپای شههرقی، در بخش اروپایی اموراتوری روسههیه و اقمار آن، 

رای معتقدانی بود  تا اواخر قرن ی ملیهت ی ودی داتفهاوت داشهههت؛ در اینجها اسهههطوره

نشههده و در معرض تبعیض نوزده ، ی ودیان در آن بخش از دنیا که تا حد زیادی هضهه 

ملت با فرهنگ سهههکولار و شهههبههای یک ملت یا قانونی قرار داشهههتند، به چیزی در مایه

زبانان شییدی ،علاوهبهادبیات خودش به زبان متمایز آن، یعنی ییدیش، تطور یافته بودند  

                                                      

7 Chaim Weizmann 

2 Balfour Declaration 
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ق شههماری از مناطانگشههت باًیتقرکسههر بزر  و در برخی موارد اکثریت جمعیت را در 

ها و شههه رها در نقاط غربی اموراتوری روسهههیه تشهههکیل محصهههور روسهههتایی، شههه ر 

ملت شهههامل اجتماعات ی ودی جاافتاده در اروپای غربی و شهههبهاگرچه این  79دادند می

های دیگر )نه حتی ی ودیان در بخش آسهههیایی رهشهههد، چه رسهههد به قامتحده نمیایالات

 نینابرابداد  تشکیل میرا توج ی از ی ودیان ج ان اموراتوری روسهیه((، اما اکثریت قابل

ی ملیت ی ود را مسهههل  انگاره رفتهه یروتعجبی نهدارد کهه ی ودیهان اروپهای شهههرقی 

 گرفتند، اگرچه فقط اقلیت کوچکی پیرو ص یونیس  بودند 

 شهههدتبهههترین سهههازمههان کههارگران ی ودی در اموراتوری روسهههیههه و م    7بونههد،

گذاری حزب شههکل گرفت  سههال بعد، وقتی بوند به بنیان 7981، در سههتیونیضههدصهه 

ی( کمک نمود، این حق را که پ ل)آر اس دی ا 2کارگری سهوسیال دموکراتیک روسیه

ا به آن اعطا شد  بخش ملی خودمختاری درون حزب جدید باشهد، مطالبه کرد و در ابتد

، فراکسیون اکثریت )بلشویکی( حزب 7893ی در سال پ لی دوم آر اس دی ادر کنگره

عاب ی انشپ  ل ااس بوند از آر دی  نیبنابرای ساخت و ملغ  لنین، آن حق را ابه رهبری و  

بلشویکی در اقلیت بود، دوباره به حزب  ونیفراکسهکه  7896ی شهشه  کرد  )در کنگره

های لنین این ادعا بود که ی ودیان یک ملت نیستند  او در ی استدلالدر زمره ملحق شد( 

پردازان ترین نظریهیکی از برجسهههته»ی کارل کا وتسهههکی، حمایت از این ادعا به عقیده

 77الذکر( ناکت علیه لازار استناد کرد ، و همچنین جدل )فوق«مارکسیست

سکی و ضعیف است: کا وت نسبتاًی خاص هی این نکت، اسهتدلال لنین دربارهحالنیباا

ی ودی وجود ندارد که تمام ی ودیان را در -ناکت در عمل نشان دادند که یک ملت پان

  اما بوند نه به ی ودیان ج ان بلکه فقط به کارگران ی ودی در ردیبربگسههراسههر ج ان در 

داد: بوند وضههوح نشهههان میبهطور که نام کامل آن اموراتوری روسههیه مربوط بود، همان

                                                      

7 Bund 

2 Russian Social Democratic Labour Party (RSDLP) 
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، و ناکت یکا وتسهک 7)فدراسهیون( عمومی کارگران ی ودی لیتوانی، ل سهتان و روسهیه 

اقد زبان ف ج انیان  ودیسهههاختند که می این نکته مبتنیبر  را  ودیی-ت پهانیهملانکهار 

ها نآ بهکه بوند  یانی ودیاما ی هسههتند و درون قلمروی مشههخصههی قرار ندارند  مشههترک

در را  تیجمع تیراکث گرچهو : ییدیش  داشتندشهد، زبان متمایز خودشهان را مربوط می

 گرید یخبا بر ینظر تفاوت چندان نیاز ا اما دادند،ینم لیتشک ی واحدیی پیوستهقلمرو

ی هدر درج معمولاً تیکه مل یی، جای نداشتندشرق یاروپا کییدر موزا یمل یهاگروهاز 

 بوده است  رهنگیف-ای زبانینخست مقوله

 ی نوینعبر قوم

آن  یاز اعضا ی  امواج بزرگوجود ندارد گرید یشهرق یزبان اروپا-ییدیش یمل اجتماع

تند گرف  یها نفر که تصهههمنویلیج ان م اجرت کردند و م گرید نقاطبه  7999 یدهه از

  از بین رفتند یناز ی ودکشی نروند یا در یافتن مأمن امنی ناکام ماندند، در

 م اجرنشین جدیدی تبدیل یعبرملت به  نیدر فلسط ی ودی، م اجران ضمن نیا در

: رسههاندمی یسههتیونیصهه  ید ولوژیا محوریاصههل  نیما را به دوم مسههئله نیشههدند  ایم

   ودی یاجداد می نبر  تیمالک یادعا

در سهههکوت از کنار این واقعیت  معمولاًی این اصهههل درباره ریاخ اتیغیتبل یادعاها

موردنظر )متشکل از  نیاسهتعمار سهرزم شهاملضهرورتاً  مذکورحق  یاجرا گذرند کهمی

ی در آنجا نیفلسههط هایعرب که( 7849از سههال  پیش نیفلسههطبخش بسههیار کوچکی از 

  است بوده انی ودسکونت داشتند، توسط ی

تعمار ی به معنای اسههسههتیونیصهه ی در دوران اولیه، این واقعیت انکارناپذیر که پروژه

شهد  صه یونیسه  سیاسی خودش را از همان آغاز اسهت، باعث احسهاس شهرمندگی نمی

                                                      

7 General Jewish Labour Bund (Federation) of Lithuania, Poland, and 

Russia 
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ی ( قطعنامه7989ی دوم صهه یونیسههتی )کرد  بدین ترتیب، کنگرهگونه توصههیف میاین

ل ی اوازل که سهههال پیش از آن در کنگرهی بذیهل را تصهههویهب کرد )متممی بر برنهامه

 تصویب شده بود(:

 

این کنگره در تأیید اسههتعمار که از پیش در فلسههطین آغاز شههده اسههت و با میل به 

 دارد که:اعلام می لهیوسنیبدهای بیشتر در آن ج ت، تقویت تلاش

سههازی صههحیح در فلسههطین، ضههروری این کنگره برای شهه ر   7

ی لازم را از سهههوی حکومت ترکیه به کنهد کهه اجازهقلمهداد می

ی سازی را طبق برنامه و تحت هدایت کمیتهدست آورد و ش ر 

 منتخب این کنگره انجام دهد 

وب امور استعمار منص ییهکل تیو هدا یسرپرستاین کمیته برای   2

خواهد  مسههتقرو در لندن  شههده لیاز ده عضههو تشههک ؛خواهد شههد

 72 بود

 یبانک سیه تأسب  یتصم ی،ستیونیجنبش ص  یهاتیفعال یمال نیتأم یبرا نیکنگره همچن

در لندن  7988در سال  المقرراین بانک حسبگرفت و  ی ودی یاستعمار تراسهتبه نام 

به  و بدون خجالتی خود را همچنان پروژهها ستیونی، ص ست یدر قرن ب 73به ثبت رسید 

 یمقاله امر، این بارز ینمونهکردند  استعمار توصیف می عنوانبهبینانه واقع کاملاًطریقی 

 وارید»به نام  7823در سال  گراراست ستیونیرهبر صه  7ینسهکیجابوت ریمیمشه ور ولاد

 هایتعبیرحسنبا  یروابط عمومدلیل مسا ل به این واژه  ،قرن آن بعداً در 74است  «نیآهن

 شد  نیگزیگوناگون جا

                                                      

7 Vladimir Jabotinsky 
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 ی ودی تیبا اکثر ی ودی ملتی-خلق دولت ی،سههتیونیصهه  یپروژههدف جاکه ازآن

 لیکرا تشههه تیجمع تیاکثر یدر هر کشهههور  یکنندگان مسهههتقدیجاکه تولو ازآنبود 

گران اسههتعمار یاسهیآن کاملاً آشهکار بود که اقتصهاد سهه ترزیر رهبران  یدهند، برایم

 سهه یونیصهه  گذارانیبن 7باشههد  تئودور هرتزل، انیبوم کار یروین متکی به دینبا ی ودی

 72در دفتر خاطرات خود مورخ  ایگسترده مدخلرا در  ی ودیدولت  یه، پروژیاسیس

ا م»: شودقول مینقل اسهت که اغلب این پیامشهامل مدخل  آنکرد   حیتشهر 7985ژو ن 

از دسههت  جیتدربه شههده اسههت،به ما اعطا  یی کههاقلمرودر را  یخصههوصهه باید اراضههی

راه  کردن با ف را[ ی]بوم تیجمع میاندر  رتریفقافراد  کنی می یسع  در آوری به انصاحب

 یمان انتقال دهی ،به خارج از مرزها سهروصدای، بیتیترانز یدر کشهورهاها برای آن کار

 75 « یکنها دریغ میکاری را از آن هرگونهاما در کشور خودمان 

ارل ک که ییاز الگو عمداًت خودزمان آغاز همان از  یسههتیونیاسههتعمار صههه  نیبنابرا

از  زیکرد )متمای میرویبود، پ دهینام «معنهای صهههحیح کلمههمسهههتعمرات بهه »مهارکس 

     که به غارت یتیثروتمند و پرجمع یدر کشورها»و مستعمرات  2«یعازر-مستعمرات»

مسهههتعمرات »نامید )برخلاف می «مسهههتعمرات کار» راها کا وتسهههکی آن 76 («رونهدیم

 یزیهمان چ با مسامحه الگو نیا 71( وابسته هستندکار بومی  استثمار نیرویکه به  «استثمار

  کندیم ادی نشینیعنوان استعمار م اجراز آن به یدانشگاه یاست که گفتمان پسااستعمار

م اجران و  ینسب شماربر  یستیمارکس ریغ یدانشگاه یشناسسهنخ رایز ،مسهامحهبا )فقط 

کار روی نیبه  یاسههیاقتصههاد سهه یبر وابسههتگ شهههیمتمرکز اسههت، اما هم انیبوم یآوارگ

 کند( ینم پافشاری یاصل یاریعنوان معبهم اجران 

                                                      

7 Theodor Herzl 

 یدارهیسههرما یج ان یبازارها یبرا دیها به تولآن یهاسههت که کشههاورزمنظور آن دسههته از مسههتعمره 2

 )م ( شد  تیهدا
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در : ها هسههتی اینجا شههاهد یکی از آن د، امانوجود ندار خیتاردر  یادیز عام نیقوان
ندگان کندیکرد که تول یرویالگو پ نیاز ا یتوج جا که اسهههتعمار قابل دوران مدرن، هر

- یدیجد م اجرم اجران عمدتاً خودشان م اجر بودند، ملت  یاسیاقتصاد س در  یمسهتق
 به وجود آمد  -ی م اجرانطبقهشبه ای ، قشرستو نه کا

فرد ربهج ات منحص یاریاز بس یستیونیاسهت  استعمار ص  بدی یامر کاملاً  نیا علت

، واندخیم یعبر را شکه خود یدیجد لیم ساخت: ستیمستثنا ن قانون نیاما از ا 79است 

شروع به  نی، در فلسهطشیسهال پ 729حدود  یعنی، تیسهیونیم اجرت صه  یایام اولیهاز 

 دیجد یمل یتموجود نیا به نگرش متعارضههی سهه یونی، صهه حالنیکرد  باا گیریشههکل

 است  دهیرس آنوجود  خود داشته و سرانجام به انکار

 در سههراسههر ی ودیملت  میان یرابطه شههد،میوبرو آن ربا  سهه یونیکه صهه  یمعضههل

ه   البتبودآن  یپروژه محصهههول یِو ملت واقعگیرد فرض می ید ولوژیااین ج هان که 

را  تیمعمول مل یارهایج ان مع انی ودیآگاه بودند که  سهههتیونیصههه  یهاد ولو یها

حل  تند،هس نامتشابه یملتی ودیان که با ادعای اینرا  مشکل نیها اکنند  آنیبرآورده نم

 یات، با استفاده از عبارشهدمیهمراه  پراکنده انی ودی ریبا تحق مسهئله اغلب نیا 78کردند 

 یملت م اجر عبر مقابل، در 29 بودند تمیزقابل  انهزیسههتی ود یهاشهههیزحمت از کلبه که

مههدرن زبههان  یعبر و، قلمرومج ز بههه و  ، مههدرنیعههاد یغرور ملتحههدی از ظ ور بهها نو

را  آنها سههتیونی  صه شههدیم تلقیسهکولار  یگفتمان روزمره آن برای خودانحصهاری 

  متمایزخاص و  اریبسدانستند، اما بخشی میدر سراسر ج ان   ودیاز ملت  یبخش

 ییشههوف» را نیدر فلسههط اجتماع م اجران ی ودی، لیاسههرا  دولت سیاز تأسهه شیپ

 یمذهبی ودی اجتماع، «قدیمی ییشهههوف»از  در تمایز ،نهامیهدنهدمی)شههه ر (  «یعبر

ده توسط شهخلق ن ادهای تمامبا افتخار به  یعبربرچسهب ی  سهتیونیصه -اشهیکوچک پ

 حقوق برابر در یبرا یعبر زنان ییهاتحاد: بدین ترتیبشهههد  می الحاقم اجر  اجتمهاع
 در ارتس ی( کارگران عبرستادروتی)ه یسازمان عموم(؛ 7878 سی)تأس ارتس ییسرا ل

عمری ک  حزب ی)حت غیرهو  رهی(؛ و غ7825)  یاورشل یدانشگاه عبر(؛ 7829) سهرا لیی
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 زارگبرنامه یتابک ینسکی، جابوت7831وجود داشت(  در سال  یعبر یهاستیکمون به نام

 «(یدولت عبر» یمطالبهمنتشر کرد  و  د وی یحل مسهئلهراه – یعبر دولتعنوان  تحت
سر داده  ومطرح  یستیونیص  یدر تظاهرات گسترده شعارها نیتریاز اصهل یکیعنوان به

 شجنب میان شهههکاف، به دنبال بریتانیا فرمانآخر  یهالشهههد که من شهههخصهههاً در سههها

 27، شاهد آن بودم بریتانیاو  یستیونیص 

منتشر شد،  7849مه  74که در  لیاستقلال اسرا  ییهدر اعلام یعبر یکاربرد واژه نیا

سند را بر  نیساختن متن ا یین ا تیمسئولبار اصلی که  یاسهت  شهخص تعمدی تردیدبی

ه ک -شناختیواژهدقت  مقید بهو برجسته شناس زبان-بود  7موشهه شهارت ،داشهت دوش

 زیتما هیباشد  اعلامآن  ریوزنخستدومین و بعداً  لیاسرا ی خارجه ریوز یننخست قرار بود

ته خورد و پیوسبه چش  میبارها  ی  اولشهودمیقا ل  یعبرو  ی ودی میان واژگان یقاطع

شهههود و در هر مورد به اجتماع ذکر میسهههه بار ی دوم دهد؛به ی ودیان ج ان ارجاع می

 آمده است: ن ایی در ادامهدو پاراگراف  اشاره دارد  لیاسرا /نیفلسطم اجران در 

 

و  هیهمسا هایدولت تمام یسهوبهنیک  یگیصهلح و همسها شهن ادیما دسهت خود را با پ

پیوندهای تعاون و کمک متقابل با تا   یخواهیهها مو از آن کنی دراز می شهههانمردمهان

آماده است تا س   خود را  لیاسرا  دولتبرقرار کنند   شانخود سهرزمین در عبریمردم 

 انجام دهد  انهیکل خاورم شرفتیپ یدر تلاش مشتر  برا

 وظایف درخواسهههت داری  که برای انجام 2سهههووراایدر سهههراسهههر د ی ودیمردم ما از 

 یایتحقق رؤ یبزر  برا نبردو در  جمع شههوند ییشههوف دوروسههاز م اجرت و سههاخت

 22 ستندیبا کنار آن -لیاسرا  یرستگار- دیرین
                                                      

7 Moshe Sharett 

2 Diaspora 
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 یعبر مردم بیشدن عج دیناپد

م مردو  -شههودنیز یاد می( یعبر) «ییشههوف»عنوان که از آن به- یعبر مردم میان زیتما

ز این توانست امی زحمتبه لیاسرا  گذارنایدر سند بن، پراکنده در سهراسر ج ان ی ودی

 نیمسههتقل در سههرزم» ی، در همان لحظه که وجود ملت عبرحالنی  بااتر باشههدروشههن

ر ، شروع به کمرنگ شدن کرد  به نظگرفتمورد تجلیل قرار می یطور رسمبه «یشتنخو

 ای ی، احسههاس ناراحتلیاسههرا  گذارانیبن ریوزخسههتن 7،ونیگور-بن دیویرسههد که دیم

در  را هیکه اعلام ونیگور-بن یاصل دایضبط ص مطابق با  داشت ی آن واژهاب ام درباره

 مکتوب یاز متن رسم او ،کردقرا ت می 7849مه  74در  دولتموقت  یشهورا یجلسهه

 ی ودیمردم » خواند ،«مسهههتقل یعبرمردم » یجا: او بهمنحرف شهههد)و منتشهههرشهههده( 
 23 «مستقل

 یرسههم یباشههد  اما ترجمه ی بودهدیم   ممکن اسههت لغزش فرو اریبسهه رییتغ نیا

 عامدانهعل ج بار تقصیر، مسلماً کرده استمنتشر  لیاسرا  حکومتکه  هیاعلام ی ازسیانگل

ین نخستکند  در یم نیگزیجا ی ودیجا با را در همه یعبراین ترجمه،   را بر گردن دارد

و در پاراگراف « حاک  ی ودی مردم»با  را« مسهههتقل یعبرمردم »الذکر، فوق پاراگراف

ول را با عبارت مجع( است« ییشوف عبری»ی، اصهل ییهکه قبلاً در اعلام« )ییشهوف»دوم، 

 ی،جعل رسهههمدر پس این  فیظر نیت 24کند جایگزین می« اسهههرا یل-ی ودیان ارتس»

 اسهههتقلال یویدن تیواقعتوانند یمفقط  یمحل یمردم عبر کهیآموزنهده اسهههت: درحال

دارای سههراسههر ج ان  در «ی ودمردم ی»که شههود یکنند، ادعا م تأییدخود را  یاسههیسهه

  نیفلسط باشد، یعنی ارتس ییسرا لهستند که باید کل « سرزمین خودشان»بر  تیحاکم

ملت ارجاع به  در مقام یعبری واژه، 7849چند سهال پس از سال عرض درواقع، در 

حت ت شهههد که دیناپد لیاسهههرا  یاز گفتمان عمومدر عمل بود،  ریگفراکه سهههابقاً  دیجد

 یآموزشهه نظامو  هااسههت که به رسههانه یسههتیونیصهه  هدایت سههفت و سههخت اید ولوژی

                                                      

7 David Ben-Gurion 
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، اما شدیاستفاده م دیملت جد یهاشاره به زبان روزمر ینام هنوز برا نی  اکندرسوخ می

 ت به خود مل نه گرید

 یبه پروژه دنیبخشههه تیلزوم مشهههروع یبها انگیزه یملهت عبر زیتمها محو شهههدن

 ی،ملت عبر بود  ی در زمان گذشته، حال و آیندهستیونیص  گراستعمار یطلبانهگسهترش

 هتوانست بمی توانست باشد می یحقوق مل مدعی کداماحتمالاً  اسهت  یدیجد سهاخت

تمسههک جوید، اما این  -شههودف میده می طور که معمولاًآن–ی مل تعیین سههرنوشههتحق 

ی که مردم ی ودی اکثریت جمعیت آن را تشهههکیل بدهد اطلاق ایقلمروحق حداکثر به 

 ی ودیان -نیعرب فلسط جمعیت یسازی قومپا  یهانیدر م- 7849در ماه مه  شهود می

 یبه قطعنامه ستوانتیم ای  ندبود تحت قیمومیت بریتانیا نیاز فلسط کوچکیبخش نسبتاً 

ه ب متوسهل شهود که نیفلسهط  یتقسه ی( مجمع سهازمان ملل درباره7841نوامبر  28) 797

نواحی  جملهازبخشید، مشروعیت می تحت قیمومیت بریتانیا نیفلسطاز درصد  56 تصرف

ا ب مجبور استادعا  نی  درهرصورت، ابودنداعراب  تحت سکونت عمدتاًیا  منحصراًکه 

 کند  سازشمقابله و  ،نیفلسط یاعراب بوم یحقوق مل برایتر قدرتمند یادعا

 نیترو مصهههم  نیترزیر ، ونیگور-بن یبه رهبر یاصهههل انیجر سههه یونیاما صههه 

/ارتس نیاز فلسط یقصهد نداشهت استعمار را صرفاً به بخش وجهچیهبه آن، یسهتاسهتراتژ

ه خود، چ یاز مشخص کردن مرزها اندیشانهمآل لیمحدود کند  )درواقع، اسرا  سرا لیی

 یبرا فضایی نیز چیه 25(کرده است  اجتناباز آن زمان تاکنون چه  اسهتقلال ییهدر اعلام

-بن س یونیص  میان یمورد هرگز تفاوت نی: در اگذاشهتنمی یباق نیدولت عرب فلسهط

که اسههتناد به وجود ملت  بود بدان معنا نیاما ا 26 شههتوجود ندا ینسههکیو جابوت ونیگور

 یاشهههت ابرای مشهههروعیهت بخشهههیدن به  ،آن یبرا یحقوق مل ادعهایو  دیهجهد یعبر

 گالی به بیانود  ب ازیموردن ترعظی  اریبس یزی  چناکافی اسهت بسهیار بسهیار یسهتیونیصه 

 :ستیونیمورخ ص  7لامیا

                                                      

7 Yigal Elam 



 ی سرخصهیونیسم مسیحایی: الاغ و گوساله 04 

شود و به آن  متوسل حق تعیین سرنوشتبه اصل  نیدر فلسط توانستمین س یونیص 

 کرد    یعمل م یب محلاعرا یو به نفع جنبش ملی علیه آن روشناصل به نیکند  ا اتکا

 رشیوردپذم  یداشت که با مفاه ازین ایافسانهبه  س یونی، ص یمل ینظریه دیدگاه از

 ازین انگارانهساده از برداشت ترگسهترده اریبسه برداشهتی    به  بودناسهازگار  یمل ییهنظر

 جمعیت یپرسهمه جایگزین ج ان انی ودی یپرسهمه     گریبرداشهت د نیداشهت  در ا

 21 شدمی نیفلسط

حق  که هستند یمل یتیج ان موجودیان  ودیادعا است که  نیا، موردنظر« یافسانه»

 قح»  داردو اسهههتعمار آن برای تصهههاحب کل فلسهههطین ( ی: ال دی)بخوان یخیظاهراً تار

 یساختگ یادعا نیا یبرا بازاریابی بندعیترج، « ودی مردم برای سرنوشت نییتع ]مجعول[

بوده  وانمندتبسیار  حالنیبااباشد، اما  قبولرقابلیغکه طبق هر معیار عقلانی  است  هرچند

 یانخبگان کشورههمچنین بلکه  انی ودی شمار زیادی از تن انهموفق شهد  مسهلماً اسهت 

خود  و همچنین سازگار با ایمان مسیحی دیمف یاسیرا که آن را ازنظر س یغرب یستیالیامور

 کند  متقاعد یافتند،یم

ستفاده ، اکار کند اشکالبی ستیونیص  دولت بخشیمشروعیت-خود نکهیا یبرا اما

 زجدا امهین یبخشهه یحت ای دیجد یلیاسههرا م اجر ملت  در اشههاره به یعبراصههطلاح از 

عنوان مگر بهاسههتفاده مانده اسههت، و رها شههد  در عمل بی  شههودرها  دیبا، ج ان انی ودی

با وام –هنوز وجود دارد، اما  یملت عبر 29 دهیسهههنج یاسهههینکات سههه طرح یبرا یابزار

  رای خودب است اما دیگر نه درخودملتی  -طبقه رابطه بامارکس در  گرفتن تمایز مش ور

نام اسههت   آن از، محروم کردن تیموجود هسههتی یکپن ان کردن  یبرا یملثر راه

ی نام اطرهبا از دست دادن خ یملت عبر به شکل ضعیفی قابل اندیشیدن است نام فقط یب

 افتهی نامناسههب تقلیلو  کنندهصههحیح خود، به وضههعیت اشههاره به خودش با اسههامی گیج

 است 
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 صههرفاً گرانیو د شخود یاغلب توسههط اعضهها ی، ملت عبریررسههمیگفتمان غ در

 یه معنارا ب آن لیاسرا  قانون رایکننده است، زجیگواژه  نیشود  اما ایم نامیده یلیاسهرا 

 یه ملگرو دو ، آشههکاراعلاوهبهشههناسههد، نه قومیت یا هویت ملی  به رسههمیت می تیتابع

 28 ینیفلسط و عرب یوجود دارد: عبر یلیاسرا 

نامند یم ی ودیرا  یملت عبر ی، اعضهههالیدر اسهههرا  یو عموم یدر گفتمان رسهههم

 یفتوص نیشوند(  اما ایخوانده م یلیاسرا  انی ودیمعمولاً  لیخارج از اسرا  کهی)درحال

ما ا سههتندین ی ودیوجود دارند که  لیصههدها هزار نفر در اسههرا  رایاسههت، ز گل و گشههاد

 یاعضههها ترشیب ای شهههانخود از جانباند و دهشههه هضههه  یعبر یدر جامعه یخوببهه

 ،افراد نیاز ا یاریشهههوند  بسهههینم یتلق ملت متفاوتیمتعلق به  ،آن جامعه ی(مهذهبریغ)

و طبق د کننم اجرت  لیبه اسههرا  اجازه یافتندهسههتند که  یانی ودی کینزد شههاوندانیخو

 یسک تابعیت آن کشهور درآمدند، همچون همسر غیری ودی یا فرزندقانون بازگشهت به 

به  لیاسهههرا  که در یکارگر خارج فرزندان 39دارد  ی ودیمادربزر  پدربزر  یا که 

 انی ودیریغ نیسهههت  علاوه بر اا یعبر هاوجود دارند که تن ا زبان آن زین انددنیها آمهده

شان و اکثر مردم ی ودی قلمداد خوداز جانب که  هسهتند لیدر اسهرا  اشهخاصهی، یعبر

؛ سههتین لیاسههرا  یقانون نیموازبا کاملاً مطابق ها به نحوی شههوند، اما ی ودی بودن آنمی

 سارتدک ریخاخام غ راها آن تغییر کیش امااند دهیگرو تی ودیبه که  یکسههانهمچون 

 ی ود  یباشدبه جا آورده  -(ی به مقدساتتوهینچه -از جنسیت ملنث بوده  شاید ه که 

 تیبرخوردار است، به رسم لیاسرا  در خاخام ارتدکس که از انحصار را مقامها بودن آن

  شناسدینم

ابداع  ی از نوملتی خیال مثابهبهکه نخسههتین بار ی ودیت را  سهه یونیصهه  بدین ترتیب

 فروبرد  یمذهب تحمیلیرا در بستر  یعبر یملت واقعدر ادامه، ، ه بودکرد

 ش را از یاد برده،خود صحیحو نام  ی دچار شدهجمع نسیان حالتبه  ی کهعبر ملت

-جا که به پروپاگاندای خودکهه تها آن–ت ی هویهت خود نهامطمئن شهههده اسهههدربهاره
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ادعا  تواند به اینمی -شود، هیچ اشکالی نداردبخش صه یونیسهتی مربوط میمشهروعیت

 37 «ی است ودی مردمملت -دولت ،لیاسرا »ادامه دهد که 

از  یبرخ یو حت آوردیبرمسهههر مجههدداً  یمیقههد یخههاطره، یدر موارد نههادر امهها

ی رسههم یسههردرگمبر آن ، یشههاعر عبر 7گور، حیی  همچون، یمیقد یهاسههتیونیصهه 

خود گویا اسهههت:  نههیزم نیدر ا ی اومقهالهه عنوان فرعیعنوان و خورنهد  افسهههوس می

دولت  سیاز شش دهه پس از تأس شیب :  یهست هاکنون چعبری بودند،  قبلاًها اسرا یلی»

 32 «هستند بانیگربهخود دست تیهنوز با هو ها، آنهایلیاسرا 

، و که اسهاسهاً سکولار بود یعبر یمل یآگاه تعمدیبا سهرکوب  یسهتیونیصه   یرژ

ر و بالقوه ناپذییورش کید ولوژیا تی، موقع«ی ودی-یلیاسرا » ی جعلیمل یآگاه ترویج

 یمذهب ینیاسهاساً تع ی بودن ودی، امادعا کردهطور که اعطا کرد  همان مذهببه  یقاطع

و کنترل  نظارت دار،مرزبان و دروازه ها در مقامخاخام راحدومرز آن  که ایحوزهاست، 

  دکننیم

 ... گرید لایوس با

  ابدییموجود گسترش م یپر کردن تمام فضا یگاز است: برا مثل م اجرنشینیاسهتعمار 

ه، متحدالاتیدارد  در مورد ا ازین یاسهههتراتژ حاًیو ترج ید ولوژیامها برخلهاف گهاز، به ا

در  متوسهل شد  یال  تیرفت و به مشه شیپ آشهکار سهرنوشهت تحت عنوان ید ولوژیا

بود، اما در  یال  یوعدهوابسته به  شهیالبته هم سرا لییارتس  یمطالبه، س یونیمورد صه 

در  یتازگنه  به شهههد  دیگرمی ی مبدل خودفریبی سههکولار پوشههاندهبا جامه دوران قبل

مان ملل در ساز لیاسرا  ریسفآوری که پربیننده گشهت، شهاهد بودی  که ت وع یصهحنه

سند مالکیت اسرا یل بر کل سرزمین مقدس در هوا تکان  عنوانبه، کتاب مقدس را متحد

 33 دهدمی

                                                      

7 Haim Guri 
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 ونیگور-نداشت  ب روشنیکاملاً  استراتژی یستیونی، جنبش ص یاستراتژ یزمینه در

، این استراتژی 7831اکتبر  5پسرش آموس، مورخ  برای یادر نامه معظ  آن ستیاستراتژ

ا دهد که چردر این نامه او توضیح میاسهت   کرده بندیرا به موجزترین شهکل صهورت

به یک دولت در بخشههی از فلسههطین که  بود 7پیل ونیسههیگزارش کم رشیپذ حاضههر به

 تر از آن چیزیی کوچکتوج قابل به طرز بخشاین داد  )یم شههن ادیپ ی ودیم اجران 

مامیت در ت نامه نیا خواندن  (پیشن اد داد بعدسازمان ملل ده سال   یتقس یهرنامببود که 

 نیا کلمات یاسههت  برخ یاجباردارد، علاقه  نیفلسههط یآن برای هر کس که به مسههئله

 یبره  مورد مناقشههه هستند، اما قطعهی دره هایخوردگخطخاطر به  سینومتن دسهت

 آید:ای در ادامه مییدی بدون مناقشهکل

ه ب نکیاگر ا یهسههت ، حت دولت کیطرفدار سههرسههخت  لیدل نیفرض من )به هم

 ین، نهآن سرزماز  یفقط در بخش ی ودی دولتاست که  نیباشد( ا خورده وندیپ تقسهی 

  راه استآغاز  بلکه انیپا

 ات  احساس یکنیم شعف، احساس  یآوریبه دست م 2ناموهزار د 79 ای هزار یوقت

 زیرا   یستین نیزمسهرکل  مالک اکتسهاب این مسهاحت،با  سهازد کهدار نمیجریحهما را 

 نفسههه بلکه چون از طریق آن قدرتفیتن ا نه دارای عواقبی اسههت، تیمالک شیافزا نیا

د  کنیکل کمک م در نیزمسرقدرت به تصهرف  شیو هر افزا  یدهیم شیخود را افزا

قدرت ما  ینهبیشی تیباشد، تقو سرزمیناز  یاگر فقط در بخش یدولت، حت یک سیتأس

                                                      

7 Peel Commission 
 )م ( هکتار ده کی معادل یعثمان یاموراتور نقاط یبرخ در مساحت واحد2
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 یآزادسههاز به منظورما  یخیتار هایمجاهدت محر  نیرومندی برایو  یدر زمان کنون

 کل کشور است 

 ی  ما اعتقاد محکمراه خواهی  داددولت  وندربه  ، یتوانیرا که م یانی ودیتمام  ما

 یود یاقتصهههاد  کی  ما پذیرا شهههوی را  ی ودی ونیلیاز دو م شیب  یتوانیکهه م  یدار

 شرفتهیپ یدفاع یروین کی  ما خواهی  ساخت -ییایو در ی، صنعتیکشاورز-ی چندوج 

 ان جهای تردیدی ندارم یکی از ب ترین ارتشکه  یارتش برتر - خواهی  داد سازمانرا 

از  ر،ی کشواجزای باقیماندهمطمئن هست  که برای سکونت در خواهد بود  در آن مقطع، 

 34د مان  یخواهن، ناکام گرید وسایل از راه امان، یعرب گانیتوافق و تفاه  با همسا راه

ار به ک یادیز تیرا بها موفق یاسهههتراتژ نیا ونیگور-، بن48-7841در طول جنهگ 

سازمان  ی ی تقسکه برنامه ییهابخش علاوه بررا  نیفلسهط ی ازمناطق اضهاف لیبرد: اسهرا 

از  هاانضههمام نیاز ا یکرد  برخ به خا  خود منضههم  داده بود، تخصههیصملل به آن 

 35 داد رخ ،اردن اول، عبدالله «عرب گانیهمسهها»از  یکیبا  یپن ان «توافق و تفاه » قیطر

 ونیورگ-اما بن یعنی با زور اسلحه  – به دست آمدند «گرید وسایل یبرخ از راهاز » هیبق

ی دوبندهایآنچه قبه فراسههوی  لیفتح اسههرا  پیشههبرد برایتلاش عدم در  او ؛ماجراجو نبود

 اعمال کرد  ییهاتیمحدود دادند،سیاسی اجازه می

ار اسههتعم یرا برا تحت قیمومیت بریتانیا نیدرصههد از فلسههط 22 باز ه  مسههئله نیا

کردند می احساس لیرهبران اسرا  تندروترین  گذاشتمی دسترسغیرقابل ی،ستیونیصه 

 36است  ماندهیباقمی ناتما کارکه هنوز 

سرانجام از سمت خود کنار رفت  ونیگور-بن کهی، هنگام7863پس از ژو ن سهال 

آنچه  یو درباره تندرو جسهورتر شد فراکسهیونملثر نبود،  گرید ی اوهبازدارند اقتدارو 

ن بدی  سهههتبه وقوع پیو یمکررعلنی مباحثات ، دنهاتمهام مانده بو 48-7841در جنهگ 
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ها را از مصههاحبه یامجموعه معاریو گاهیرعصهه ی، روزنامه7864 ییهژانو 37در  ترتیب

 7،هنژولا کودر جامعه منتشههر کرد که  ی عمومی برجسههتههاتمثالبا  مبحث نیا بابدر 

 یهمه 31 داده بودانجام  ،سههابق سههتیو ترور یراسههت افراط ناسههیونالیسههت اسههتمداریسهه

ع )که درواق لید اسههرا این دیدگاه سهه ی  بودند که مرزهای موجودر کنندگان مصههاحبه

قادر ( ندشد برقرار 7848بودند که در سال  یبسنشهده و صهرفاً خطوط آتش ییهرگز ن ا

 ایعنوان مصهههالحهمرزهها را بهه نیاافراد  یبرخ را در بربگیرنهد  « نیم تمهام»نیسهههتنهد 

که رحالید ن ادند گردن نمی تیواقع نیبه ا گرید ی، اما برخرفتندیپذمی رینهاپذاجتنهاب

تواند وجود یم زین یفعل یمرزها وندر یحت لیاسهههرا »داشهههت که  عقیده 2پرز مونیشههه

، نه هستند[ 7849جنگ ] یهجینت یفعل یمرزها»که  مدعی شد 3انی، موشه دا«داشته باشد

با  ی( حت6کودیل گامشهههی)پ 5هروت انرهبر از 4،إلیعازر -بن هیو آر « به هدف ]ما[ نیهل

 « اردد یکل کشور بستگستن از شُدست نَبه  لیوجود اسرا »گفت:  بیشتری صراحت

ای که به سیاست روی آورده پرآوازه ژنرال، انیمانند دا- 1ییگال آلونچند ماه بعد، 

 اعلام کرد: -برجسته بود، و تندرویی

یزی راند، نه به دلیل فقدان برنامهمنقسههه  باقی مانده و مرزهای آن کژدیسههههکشهههور  نیا

که  یاسههیسهه تیمحدود خاطربه فقط ، بلکه ینظام قابلیت فقدان ای کیاسههتراتژ حیصههح

 سههتورد ی، وقتی ]او[راسههتبهمسههئول آن بود   ونیگور-بن ی دفاع د ریو وز ریوزنخسههت

                                                      

7 Geulah Cohen 
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،  بودی سازسهرنوشتهای هایمان در تمام جب ه، ما در اوج پیروزیارتش ما داد توقف به

  با تن ا چند روز یدر جنوب غرب نایسههه صهههحرایقلب  تادر شهههمال  یتانیل یاز رودخانه

ن در تمامیت آکشور  یمتجاوز عرب و آزادسازهای نیل به شکست ن ایی ارتشجنگ، 

 39 بودممکن می

مشهههی خط یاجرا یبود و هر دو برا 7861ژو ن جنگ  یهنیدر کهاب انیهآلون مهاننهد دا

  آوردندبعد فشار  یجنگ و در دوره ی خود در زمانطلبانهجنگ

 حیمس الاغ

که در سال  ینیفلسط یهاقلمروبه  یستیونیص   ی، گسترش استعمار رژیخیتار دیدگاه از

 سرنوشت کیتحقق  یمسئله: ای ماتقدم بودنتیجه ، عملاًدرآمدند لیاسرا  اشغال به 7861

 یهاکه بلافاصهله وارد عمل شهدند و پاسگاه پیکارجویانی یها  اما گروهفرضهی آشهکار

 ا نوعیب ،کردند مستقر دهیدبیخصمانه و آس ینیفلسط تیجمع یمحاصهرهدر را  ی ودی

بدیع  املاًکتاریخی  ازنظرشههدند که یی برافروخته میحایمسهه-یمذهب حاًیصههر ید ولوژیا

 38بود 

ی را سهههتیونیاسهههتعمار صههه  شهههگامانیپ، اید ولوژی که 7849پیش از  یمرحلههدر 

 اماًتمسههکولار بود   ظاهراًای مذهبی داشههت، اما سههرچشههمه تاًین اانگیخت، اگرچه برمی

 -ارودیدند، نوزایی ققنوسها میطور که آنیا آن–سهازی بود، یعنی زایش راجع به ملت

ها ی از شهههکل افتاده  آنان پراکندهملهت عبری نیرومنهدی از میان خاکسهههترهای ی ودی

 خودسهههاخته انیگراها چپاکثر آن کهنی  ان ادندرا می یعبر یهندیآ های دولتبنیهان

 داشتند، ممکن است امروزه پس از یستیالیاصهطلاح سهوسهبهادعای صه یونیسه   بودند و

 بیترک، ایاماما در آن  ی دوم قرن بیسهههت  عجیهب به نظر برسهههد اسهههتعمهارزدایی نیمهه

 نیکه در هفتم یاعنامهقط سینوشینبود  پ ییاستثناترکیبی  ،با استعمار ادعایی س یالیسوس

کنگره »که  ، اظ ار کرد( ارا ه شد7891)اشتوتگارت، ی سهتیالیالملل سهوسهنیب یکنگره
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وای لتحت  یاستعمار استیس رایکند، زیرا محکوم نم یاسهتعمار اسهتیسه تماماصهولاً 

 نیتربرجسته نویس،پیش آن یهسندی  نو«کند فایا بخشیتمدن شنق اندتویم س یالیسوس

که  بودهلند  یهندینما 7ن کولف کی، هندریمسا ل استعماردر باب الملل نیب یسخنگو

، ی)کا وتسههک 49 بود یاندونز یدر جاوا یامزرعهمالک و داشههت  انهنژادپرسههتگرایش 

ن کول را رد ف یهامقطعن سینوشیکرد که پ اصرارآلمان، به کنگره  ندگانیاکثر نما هیعل

یرون پیروزمند ب -که لنین با نگاه تأییدآمیزی گزارش کرده اسهههت– او ید  مداخلهنهکن

رأی  79و  ی،رأ 799به  729با طلبانه به شهههکل تنگاتنگی دنظرتجدی آمهد و آن حرکت

 47شکست خورد (، سیسو  گانندیممتنع نما

بود:  ها منسوخ شدهمدت 7849از سال  پیش امشهگیپ ید ولوژیا آن، 7861در سهال 

 س ینوی  ص یررسمیغاگرچه به طور  ،بود یاهسهته یقدرت لیملت سهاخته شهده و اسهرا 

 بخش نبود ال ام یادهیا گرید یستیالیسوس

استعمار  یهزیو انگ هیمثابه توجبه شگامیپ ید ولوژینقش هر ا، 7861تا  7849از سال 

ی سازآن وجود نداشت  پا  یبرا چندانیفراخوان  مش ود نبود؛ها چندان سهتیونیصه 

م اجرت   یو موج عظ 48-7841 یهادر طول سهههال ینیفلسهههطههای عرب  یعظ یقوم

 7848 در سال را لیاسهرا  ینیفلسهط یبوم تی، جمعآمد به دنبال آن یزودکه به انی ودی

 7861  تا سال نفر 7،713،999از مجموع نفر  758.799کاهش داد: صهرف درصهد  74به 

از نفر  382،199: افتی رییزحمت تغها بهینیاز دو برابر شد، اما نسبت فلسط شیب تیجمع

ا جبران ر انی ودی یها م اجرت اضههافینیفلسههط یعیطب دمثلیتول نفر، و 116.399،2 انیم

لت م-سههت با نگاهی سههرسههری شههبیه یک دولتتوانیم لیظاهر، اسههرا العلی 42کرد می

  نبودساز همسئلآن ظاهراً  تیمشروع نظر برسهد، با اقلیت قومی نه بسهیار بزرگی؛عادی به 

ی اراضمثال، عنوانامان ادامه داشت  بهیب یسهتیونیصه   یدرسهت اسهت که اسهتعمار رژ

قومی و ه  به کسههانی که از  سههازیپا تحت تملک اعراب که ه  به آوارگان قربانی 

                                                      

7 Hendrick van Kol 
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 ی ودیبه م اجران ید و خلعتوسهههط دولت ی گریختند تعلق داشهههت، سهههازی قومپا 

در سههطح  لیاسههرا  یشههدهرفتهیقلمرو پذ وندرو  یاسههتعمار داخل نیاما ا 43واگذار شههد 

 انیجوپناه عمدتاًشود و محسوب می ج ان یآنچه افکار عمومبرابر و در ، بودی المللنیب

  نیاز نداشت ی یتوج چیه به برد،از یاد می بالکل ای گرفتمی دهینادرا  یدیتبع ینیفلسط

 بره بودند ک یشهههرق یو اروپا قای، آفرایاز آسههه دیجد ریان اکثراً م اجران فقنشهههینم اجر

ا سا ق پیکارجویان بها شدند  آنیم تلنبار دولتی یتوسط بوروکراس شدهدهیدزد اراضهی

 اید ولوژیک نبودند و نیازی نبود که باشند 

زب ح یتحت سلطه یی بودند کههاا تلاف لیاسرا  هایحکومت، تمام 7811تا سهال 

 یدوره )با دو وقفه نیکل اطی و در  44قرار داشهههتند ( یپ  لآی ا) 7لیهکهارگر اسهههرا 

 45، بودند یپ لآی امتحد وفادار ، (ان آر پی) 2یمذهب یحزب مل شامل هامختصهر(، آن

الت ح نیدر ب تر سهه یونیها به صهه که نگرش آنارتدکس -فرا یبرخلاف احزاب مذهب

 اریبس یشهرکا در مقام ای اپوزیسهیونرا در  11-7849 یبود )و بخش اعظ  دوره رومیانه

معتههدل ارتههدکس را بهها  تیهه ودی  پیآر انی د ولوژیهه(، اگههذرانههدنهدا تلههاف کوچهک 

بود   یمیملا نوعاز   پیآر ان مدل س یونی، ص 7869کرد  تا سال می بیترک سه یونیصه 

 7849از سال  لیاسرا  هایحکومت تمامدر  نهیکاب ریوز- 3رایموشهه شاپ-حیی رهبر آن، 

 بابارشد در  ریوز نیترجویو آشت نیعموماً دلسوزتر -7819در سال  ویتا زمان مر  

 شد یم قلمداد انینیمسا ل جنگ و صلح و نگرش نسبت به فلسط

 انیاز اعضا و حام ترینسل جوان به متفاوت ارینوع بسای از آموزه صحنه،اما در پشت

، مرکز (ی)کالج مذهب  یاورشل هایوایشیکی از یآن در  یشهد  منبر اصلمی القا ان آر پی
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اسههحاق   یآن، خاخام ابراه گذارنایبن بود  7824 شههده در سههالیستأسهه 7،راو کو اه

بود   در روزگار خودش نادر اریبسههه یگونهاز  یسهههتیونی(، صههه 7935-7965) 2کو 

با  انهلجوجارتدکس  یهاخاخام شهههتریها کافر بودند و بسهههتیونیصههه که اکثر درحالی

، یو اتی بود  مطابق ال اییحیمس ستیونیص یک کو  کردند، میمخالفت  س یونیص 

 یاز برنامه یبخش ی، ودی دولت کی یین ا گذاریبنیانو  نیفلسط یستیونیاسهتعمار ص 

  تلافااز  او ییدهچیپ یاسیس یآموزه  دیرسمیخود  وجبه ا حیمسه ظ وربود که با  یال 

نگاه  راضی دیها باآن  کردیمها مدارا خدایی آنبا بیسکولار دفاع و  یهاستیونیبا ص 

 –رد کمی سهیمقا حیبا الاغ مسها را آمد: او آنشدند و حتی دلشان به دست میداشته می

پسر و شاگرد  46 کندمیچارپایی احمق اما ابزاری ال ی که منجی را بر پشهت خود حمل 

بر را  وایشی ریاست 7892و  7857 نیحساس ب یهاکه در سهال 3تزوی ی ودا کو ، وی

 ،در آن آشیانه  کردیم آموزه را موعظه تری از آنتر و افراطیع ده داشهت، شهکل خام

 یم اجران مذهب یرهبران اصل سهایرو  5پورات حنان 4،نگریموشهه لو هایی همچونافعی

ند  آن قرار گرفت ال یات ریتحت تأث انگرید ی ازاری  بسههبار آمدند 7861متعصههب پس از 

 اییحیمس متعصبانگروه از  نیا به تصهرف یزودبه ان آر پی، 7861پس از جنگ ژو ن 

 6هابیت های ودی افراطی ناسیونالیست ینیحزب در حزب د نی، ا2999درآمد  در سهال 

 ( ادغام شد ی ودی ی)خانه
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 کردند یم دودجنگ هنوز  یههاتوپ، وارد عمهل شهههدنهد انیهجوپیکهار نیا یوقت

ازجمله - چشهه  طمع داشههت هارا که به آن مقدس کشههورو  مناطق حیاتیتازه  لیاسههرا 

گریختند، به  آن چنگالاز  48-7841 یهادر سههال و -و هبرون  یاماکن مقدس اورشههل

در  یی راهاهپاسههگابدون درنگ  یمذهب یهاسههتیشههوون  بود خویش درآورده تصههرف

 تحت لی، استعمار اسرا زمان  از آن برپا کردند نیفلسط یشهدهتازه اشهغال یهانیسهرزم

اسهههت و مراکز جمعیت  افتهیمسهههروقه گسهههترش یهانیدر سهههرزم هاآن تیال ام و هدا

 کند های منزوی را محاصره میفلسطینی محدود به محوطه

ت تا گذاش اییحیمس یهاستیونیص فرصتی تاریخی در اختیار  7861سهال  فتوحات

، بیترت نیه همی عمل بووشهههانند  بکردند، جامهها موعظه میههای آنرا خهاخهام آنچهه

 یستیونیاسهتعمار صهه  یپروژه یِبعد یمرحله یخیآنچه ازنظر تار یها براآن ید ولوژیا

 -لانیعقریغ یمنطق- قراردادی ی یتوج، ماندگار در دسههتورکار بلندمدت آن ی، هدفدبو

 ها بسته شده بود آن پیوندی بود که در آسمان  کردفراه  می

 کیر که د ایید ولوژیتعجب نخواهند کرد که ا از کشف این نکته هاستیمارکس

اسههت  در جامعه آن  یماد تیمتناسههب با واقع کند،پیدا می شههود و نفوذظاهر می جامعه

اسههتعمار قابل یهانیسههرزم ینظام تصههاحب از عبارت اسههتی ماد تی، واقعفعلی مورد

دولت م اجری که از  یبرا ناپذیرمقاومت باًیتقر یاجاذبه –لیاسهههرا به دسهههت  مجهاور

امان یب یبانیپشهههت نیو همچن یاو منطقهه یقهدرت محلکننهده در تعهادل مزیهت منکوب

 یمذهب ید ولوژیا، کیالکتید نی  در اشهههودمی منهدب ره یج هان کیههژمون یاموراتور

 رایکه ام طورهمان- کند، بلکهیاسههتعمار فراه  م یبرا محرکیو  زهیتن ا انگنه اییحیمسه

 ی برایامانیب یاسههیسهه یرانه یتواقع آنچه در به نیهمچن -کرده اسههت شههاهدهم 7هاس

 41 پوشاندی میجنگ مذهبی مبدل ، جامهاست یسازی قومو پا  سلب مالکیت
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 یهاپاسگاه احداث یبرا را لازم رتیغ اییحیمس یمذهب سه یونی، صه 7861سهال  از

است   کرده، فراه  شدهدهیآن دزد یکه از مردم بوم یاخصمانه نیزمسهردر  یاسهتعمار

ندارند   یژد ولویا نیدر برابر ا یملثر یاخلاق ای فکریسلاح  چیمعتدل ه یهاستیونیص 

فوران  لیدر اسهههرا  7861که پس از جنگ  یومعم ی، در بحث و گفتگوهابدین ترتیب

طلبان تندرو خودشان را در در رویارویی با انضمام« چپ»معتدل  یهاسهتیونیصه  کرد،

 وضع نامساعدی یافتند 

 زیاد تیاز جمع یناشههه یشهههناختتیخطر جمع نگرانکه  7مثال، آموس اوزعنوانبه

 گرایانضمام یاشیبا ع ملازم رنگ و بوی دهشهتنا  علیهبود،  ی ودیدولت  برایعرب 

کل »بر  انی ودی «یخیتار»حقوق هایی را که به او استدلال  برافراشهتطلبانه قد گسهترش

در ادامه  یکرد  و فیتوصهه «اسههطوره اتتوهم»ورزیدند، اسههتناد می «لیاسههرا  نیسههرزم

 یشناختیتبر اصل جمع توانمی فقط ی رااسیس یو مرزها یکه حقوق ارضه شهد مدعی

ی که در آن سهههاکن اسهههت و اکثریت را تشهههکیل ایقلمروهر کس بر : سهههاختمبتنی 

 49است  اساسیب یگریهر اصل د دهد، حق دارد می

اوز  موضعضعف  کردننشهان خاطر یبرا یمشهکل چیهطلب اهل جدل انضهمام کی

 نداشت:

 

تواند ینم وجهچیهبه ،«سههاکن اسههت نیقطعه زم نیا بر امروزکسههی که »ر، یعنی ایمع نیا

 وجهچیهبه س یونیصه ، همان را به کار بندداگر آموس آن و تن ا  رایباشهد  ز اریمع یگانه

  ندارد ی یتوج

                                                      

7 Amos Oz 
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 یاراد رایکند، زمی دییتأ  یآن وجود داشت ونتاکنون در کهرا  ییآموس اوز مرزها اگر

که  ناختیشتیجمع تیوضعآن بورسد که  شاز خود دیهستند، با یشهناختتیمنطق جمع

  شهده است خلق یاسهتعماری ندیدر فرآ ایوجود داشهته  شههیهمکند، یم نییمرزها را تع

 نیبر ا یحق چیه سه یونی، ما در آغاز تحقق صه شهناختییتجمع اریمع طبق بر، یراسهتبه

ه ها هموارص یونیست-شد  ضداسهطوره ناشی می( تمام حق از توهمات  یکشهور نداشهت

شهههناختی جمعیت تیوضهههع رشیپذ یآمادگ، ما حالنیباا اند همین ادعا را طرح کرده

 شناختییتجمع یگانه معیار نداشهتی   ما هر کاری کردی  تا این وضعیت مثابهبهمعینی را 

وجود  ی نفسبرا ی یتوج چیه پس نه،اسهت  اگر  زیکار جا نیانجام ا ای  آ یده رییرا تغ

 یقابلهم کی که با به مرزهایی ی راجعمقدس زیچچیههست، پس   اگر نیست نجایما در ا

 تیههواقع رییغوجود نههدارد و تانههد، تعیین شهههده[ 7849جنههگ  یعنی] مشهههخص ینظههام

 48مجاز است  زیمناطق ن ریدر ساشناختی جمعیت

دست  به شمارشان با تناسبنام یاسهینفوذ سه اییحیمسه یهاتسهیونی، صه 7861از سهال 

سههکولار در قدرت سهه ی   جناح راسههت اسههماًها در مقام شههرکای ا تلاف با اند  آنآورده

 رفته تحلیلشدن تضهعیف شهده و تا حد ناپدید  سهتیونیصه  «چپ»که هسهتند، درحالی

 است 

در  تهیسکولار ینینشو عقب یمذهب ق ر ی ازمداوم فرایندچند سهال گذشهته،  یط در

 که یمذهب متعصههبوزرا و مقامات  رایوجود داشههته اسههت، ز ی ودی-یلیاسههرا  یجامعه

 عیطم به لحاظ اید ولوژیک که سکولار تیخود را بر اکثر یهنجارهااند، جسهارت یافته

 ی راتیجنس کیموارد مکرر تفک هاآرتصدر  ریاخ یهاکنند  گزارشیم تحمیل هسهتند،

 ریوزیک  59 سههازدی آشههکار میها، ارتش و آموزش عالشی، همایونقل عمومدر حمل

 57کرده است  تزریقمدارس سکولار  بهرا  یمذهب آموزش ی،مذهب ستیونیآموزش ص 
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 اسطوره کیتار یسویه

ت، اما اسه ینگران موجب لیاسهرا  یبر جامعه اییحیمسه یهاسهتیونیهولنا  صه  ریتأث

گیرد  نشهههئت میها نآ ترعظی  یهاهها و پروژهبرنهامهه تری ازسهههتر  مراتهببههخطر 

غریب  عجیب و هایاند، نباید پروژهکردهکسههب  یاسههینفوذ سهه متعصههبین نیازآنجاکه ا

 ی مردود شمرد الیخیبرا با  هاآن

اما  ،دارند شهههیر ینید یدر اسههطوره تاًین ا یسههتیونیصهه  ید ولوژیا یهاشههاخه تمام

فرض  یاللفظتحت یقتیرا حقاسطوره اسهت و آن  حیصهر ابن بارهدر  اییحیمسه یگونه

قوم  یانباست م ین ،لیاسرا  نیاست که سرزم نیا تیآن روا بخش مشه ورترین  ردیگیم

شود ینم ایاشاره اغلب نیاوجودباستان هستند  با هاییلیاسهت که نوادگان اسهرا   ودی

شهههده اسهههت،  تیگونه که در کتب مقدس روامقدس، آن خیهمهان تهار بها کهه مطهابق

 هبلکشههد، یکنعان خوانده م نیسههرزم اصههلدر  که نیآن سههرزم یانبومنه  هایلیاسههرا 

ودند که ب نیالن رنیب ی، بوم یپدرسههالار، ابراه کیها نوادگان آن ی م اج  بودند فاتحان

 عنوانرا ی وه به او وعده داده بود  پس از گذشهههت چند نسهههل، ابتدا به کنعان نیسهههرزم

عنوان هدر مصر و سوس بدگان دولتی بر در مقامبعداً  ودر کنعان  نشینکوچنیمهداران گله

 فتح طتوس سرزمین کنعان را تحت رهبری یوشع پسر نونها ، آننایس یدر صحرا ریعشها

 به تصرف خویش درآوردند  واقعبه یقومسازی پا و  ینظام

جا خلاصهههه شهههد، طور که در اینخیلی م   نیسههت که این داسهههتان، درسههت همان

تعصبان است که م نیم   ا مبتنی بر امور واقع دارد یا خیر  گونه پایه و اساس تاریخیهیچ

ای مثبت خوانند و آن را نمونهاللفظی میتحت طوررا به یوشع، کتاب ستیونیص  یمذهب

  رندیگیم در نظر یک الگو و عملاً

هابیت حزب  یمل ییهاتحاد ونیکنفرانس فراکسههه 2971سهههوتامبر در ، بهدین ترتیب

)که در  7ل اسموتریشبتزال را که  یتصم طرحاز ا تلاف حاک  بود،  یکه بخش های ودی
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ویج اسههت( تر نهیکاب ریوز این مقاله، بود و در زمان نوشههتن کنیسههه سههخنگویآن زمان 

را به  دیبعت-ای- یتسههل ماتومیاولت یش،  طرح اسههموترکرد بیاتفاق آرا تصههوبهنمود، می

اد پیشهههن  لیاسهههرا  نیاعراب سهههرزم یبرا بدیلدو »دهد که در آن یارا ه م انینیفلسهههط

 :«شودیم

خود را دارد،  یمل ی از تحقق آمالپوشهههچشههه میهل یها توانهایی هرکس کهه   7

 کند  یزندگ ی ودی دولتدر  یعنوان فردبماند و به جانیتواند در ایم

تمایلی ندارد یا قادر نیسههت از آمال ملی خود چشهه  بووشههد، برای که  هرکس  2

  م اجرت به یکی از کشورهای عرب از ما کمک دریافت خواهد کرد

 وجود دارد  زینی سوم یهنیگز

 هیخشونت عل ی توسل بهادامه–سوم را انتخاب کند  «یهنیگز»که اصهرار دارد  یهرکسه

انه با عقاط یتیامن یروهاین -ی ودجمعیت یو  لیاسهههرا  دولت، لیاسهههرا  یدفاع یروهاین

 52تر برای ما به او رسیدگی خواهند کرد نیرویی بیشتر از زمان حال و تحت شرایط راحت

ع ال ام نمونه و منبعنوان به یوشعبه کتاب  حاًیطرح صر ی اینارا ههنگام در  یشاسهموتر

 53اشاره کرد  خود

در  یکشمورخ هولوکاست و نسل 7بلاتمن، لیرا به دن اظ ارنظر در باب این طرح من

 آورده شده است: گزیدهچند  نجایکن   در ایم محول،  یاورشل یدانشگاه عبر

ران پژوهشهههگ کند یم هیتک مقدس یوشهههعکتاب  برخود  یعنوان الگوبه یشاسهههموتر

 یبرا یسههند م م یوشههع،اند که کتاب کرده تعیین از پیشدر ج ان باسههتان  یکشههنسههل

کند که یم فیرا توص یاقدامات آندر ج ان باستان است      یکشنسل مشخصات یبررس

                                                      

7 Daniel Blatman 
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عنوان به حاًیسازمان ملل صر 7849 یکشلنس تیو مجازات جنا یریشگیپ ونیدر کنوانسه

    اندشده فیتعر یکشنسل

 ییهاارزشبه اتخاذ کتاب مقدس    او را در  یوشع یکشنسهل برای یشاسهموتر نیتحسه

 ییهاخود را برای چنین مقایسه، او عتاًی  طبی استآلمان اس اس مشهابهکه دهد یم سهوق

 ینیبج ان ندارد یکند، سعیم تیحما یکشکه از نسل یکس انداخت، زیرانمی زحمتبه

 را در  کند     خوداز  پیش یهایکشنسل همربوط ب

طرز  یرابای به مثابه نمونهتواند یم یوشههعاخلاق کتاب که معتقد اسههت  یشاسههموتر ایآ

     در زمان حال به کار آید انینیرفتار با فلسط

 بارهنیدرا یکارتا انتظار داشت  اهوینتان نیامیبن ریوزنخستاز توان یاسهت که نم ی یبد

ی عموم یهاتمثالو  کنیسهههاز صههدها عضههو  ،لیاسههرا برای  یانجام دهد  اما خطر واقع

 شودیم یناش -یسههتیونیصه  ییهاتحاد یو حت 7دیآت شی، کودیازجمله ل- گریاحزاب د

ی  ودیها هابیتو همکارانش در حزب  یشاسموترکنند که ی در  میخوبکه کاملاً به

 یپا خیزند، جب هبه ترسههندیهسههتند، اما م وسههوسههمتدر حال کشههیدن دولت به کدام 

، سهه اسههموتریشههی: دینبگو عمومرا به  قتیو حقشههکل دهند  یلیبا چپ اسههرا  ی رامتحد

 ارتکابه است که ب ایید ولوژی، ااهاز آن ما و یس  پیش و س ینی، اسهتالسه یتلریمانند ه

 54شود یمنجر م یکشنسل

  

                                                      

7 Yesh Atid 
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 ی سرخگوساله پرورش

 هسینهستند که اکنون آشکارا در ک حقیقیملمنان  ایی،حیمس س یونیص  جناح افراطیدر 

  ندیآیحساب مدر ا تلاف حاک  به یاحتمال یشوند و شرکایم یندگینما

د: ارتدکس تفاوت دارن تی ودی بسهههیار م   با دیگر پیروان ج تکاز یفعالان  نیا

 سههلطنت ای جدید ازاسههتقرار گونهدر ج ت  های بالفعلگامها مصههم  هسههتند که آن

عبد مجز ی کلیدی از این طرح، بنا کردن سهههومین  بردارند کتهاب مقهدس طبق  ی ودی

 596ال ها در سیبابل به ترتیبرا معبد نخسهت  اسهت  )دو یمیمقدس قد یتوه بر ی ودی

د راه معب بر سر ی بدی یمانع  (دندکر تخریب یلادیم 19 سال ها دریو روم لادیاز م شیپ

مکان  نی، سوممسهلمانان است فیالشهرحرماتفاقاً  انی ودیاسهت که کوه معبد  نیسهوم ا

جای خود را شوند تا  رانیو دیبا هانیو گنبد صخره  ا یمقدس اسلام، مکان مسجدالاقص

 55 بدهندمعبد سوم  به

 ایفرقه، 7894تا  7818  از سال ندسهتین دیجد وجهچیهامر به نیتحقق ا یها براطرح

 هیعل یستی، دست به حملات ترورینیرزمیز انی ودیمعروف به  نانینشهاز شه ر  یمخف

، شیدندک صخرهگنبد  کردنمنفجر  یبرا یانقشه نیهمچن هاآنزد   نیفلسط یرهبران مدن

 راًمحاکمه شدند  اکث سه یو به ات ام ترور ریدسهتگ موقعبهدرسهت گروه  نیا یاما اعضها

 مورد عفو قرار گرفتند  7889در سال ها های کوتاهی خوردند و سرحلقهحبس

 هایی برایریختن طرحبه  بدون ندامت رزمانشو ه  متعصهههبرهبر  7ی ودا اتزیون

به مراکز  حواشیها چند برابر شهده است و از آن شهمارمعبد سهوم ادامه دادند  اما اکنون 

را به توجه  ،ریاخ یونیزیمسهههتند تلو یمجموعه کی 56اند ل شهههدهمنتق یاسهههیقدرت سههه

ت معبد ساخ یبرا یعمل تدارکاتکه در حال کند جلب میاز فعالان  یاگسترده یشبکه

 دقیق یهاالگوها و طراحیشههامل  ین تدارکاتا 51مراسهه  در آن هسههتند  یسههوم و اجرا

ی که مراس  کاهنان یبرا رسهمیی ردای دوزبرودریو  یاطیخ، خود معبد یبرا یمعمار

                                                      

7 Yehuda Etzion 
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 ی  براشههودمیمقدس  مکاندر مجاورت  واناتیح یقربانو تمرین  خواهند آورد جابهرا 

اجرا کنند، باید نخسهههت با وارد معبد شهههوند و مراسههه  خود را یابند کاهنان اجازه  نکهیا

سرخ  املاًکسرخ یعنی شوند   عیب و سوخته تط یری سرخ بیخاکسهترهای یک گوسهاله

 7خاوربا  به نام مناه یدامدارحتی دو تار موی مشکی به معنای رد صلاحیت آن است   –

با پرورش  تاکند، مأمور شهههده اسهههت یم یزندگ لیتحت اشهههغال اسهههرا  نکه در جولا

که انتظار  ادعا کرد یونیزیتلو ایمصاحبه در او کند  دیتول ی سرخگوساله کی، یانتخاب

 داده شود  لیزود تحو حیوان مطلوب خیلیرود یم

 دشخواهد  نشان داده ونیزیتلو در

های مسههکونی مسههلح سههاکن که در شهه ر در دسههترس فعالان  یراحتمواد منفجره به

م و هنگام لزواستفاده در صورت لزوم  یبرا تردیددارد و مقداری از آن بیقرار هسهتند، 

مساجد  بیبه تخر یزیآمنتواکنش خشو ادیزاحتمالالبته ج ان اسلام بهشود  ذخیره می

 در کل منطقه و احتمالاً یبزرگ حریق تا دتوانیم یراحتبه امر نیدهد  ایمقدس نشههان م

به وند: شینم آزردهانداز چش  نیاز ا ژهیوبه اییحیمس متعصهبان سهوی آن اوج بگیرد فرا

  دونآرماگ به یافراط یحیمسهه یهایلیانجنگرند که انتظار امیدوارانه میهمان نوع با آن 

 دیاز عقا یاریبسهههدر ، یحیو مسههه ی ودیخطرنا ،  دیوانگاندسهههته از درواقع، هر دو 

که انتظار نخسهتین ظ ور مسیح را دارند، درحالی ی ودیان کهنیجز ا)به مشهتر  هسهتند

که به دنبال آن ی ودیان باید تغییر کیش دهند یا  –برای مسهیحیان قرار است دومی باشد 

 ،اکسورس گزارش داد یلید راًیطور که اخهمان بمیرند( 

 

                                                      

7 Menahem Urbach 
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  یلمعبد مقدس در اورش نیکتاب مقدس معتقدند که سهاخت سومی پردازان توطئههینظر

رابطه  در ی ودی شناسیآخرتخواهد بود   حیمس یسیالوقوع عبیمقدم بر بازگشهت قر

برخواهد خاسهههت وقتی سهههومین بار از زمین  یمعبد مقدس برا کند کهبا قیامت ادعا می

 به قل  یاهفته در پاسخ به نامه نیا ،سوم عبدمبنای د  صحبت از وشآخرالزمان نزدیک می

 شد  داریپد نیها موسوم به صنعدرقدرتمند خاخامی  ودیمجمع 

صرار به ا نیصنعدر در پیش رو دارد و ندهیآ یهفتهی را المقدس انتخابات شه ردارتیب

ی بازسهههازرا  معبدخواهد که می 2لیون،و موشهههه  7چیوفر برکووا یعنی، نامزدهر دو از 

 کنند 

ها و ییشههگویدر پ محوریکند و نقش یم فایا  ودیدر سههنت  حیاتی یمقدس نقشهه معبد

  داردآخرالزمان  های مربوط بهقصه

 یامتق یها، اکنون ادعا کرده است که نشانهزیو واعظ رستاخ مسیحی شیکش 3ی،پل بگل

  هستنددر حال تحقق 

ی شهه ردار نامزدهر دو از  نیدادگاه صههنعدر یهاخاخام»گفت:  انایندیمسههتقر در ا واعظ

    «های خود برای این ش ر بگنجاننددرخواست دارند که بازسازی معبد سوم را در برنامه

                                                      

7 Ofer Berkovich 

2 Moshe Lion 

3 Paul Begley 
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معبد مقدس در هفت سههال  نی، سههومقیامت یهااز وزارتخانه 7بکسههتر نیرویا یگفته به

 شد  خواهد یوجود ج ان بازساز آخر

پایان زمان خواهد افتاد و  نخسهههتاتفاق در سهههه سهههال  نیا که گفت زیواعظ رسهههتاخ

 رسد این است که آخرالزمان سرانجام فرامی «ترین علامتملموس»

های آن سههنگ بنا بر کوه معبد ن اده شههود، تمام شههبکه کهیهنگام»بکسههتر گفت:  یآقا

 59 «را پخش خواهند کرد یباورنکردنرخداد تلویزیونی روی زمین این 

وقوع انفجار در مکان مقدس برای جلوگیری از موقع به لیاسههرا  یتیامن هایسههازمان ایآ

 ازحدشیبخواه  نمی  دادندانجام  7894در سال ، مانند کاری که زنندیمدست به عمل 

نژادپرستانه   سیپوپول هایکرانکه به  لیاسرا  ی، اما هنگام تماشا یایهشداردهنده به نظر ب

 د باشنیز  اییحیحواسمان به جنبش تعصب مسشتابد، باید طلبی میانضمامو 

 

 :با منبع اصلیپیوند 
Messianic Zionism 

 

 

  نک معتبر، یانیب یبرا 7
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7 Irvin Baxter 

                                                      

https://monthlyreview.org/2020/02/01/messianic-zionism/?v=7516fd43adaa
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