
۱

 

نآ یارب هن یلو ،تينما ظفح مان هب
یليئارسا راگن همانزور ،سه هريما

 ۲۰۰۶ ربماتپس ۲۰ ،زترآاه
 و بيرخت فده ،پاپ نانخس هب شنكاو رد ،یبرغ لحاس و هزغ راون رد ینيطسلف یاسيلك شش

 رطاخ و دندرك موكحم ار تالمح نيا ،اه شيارگ ءهيلك زا ینيطسلف نايوگنخس .تفرگ رارق ندز شتآ
 .دحتم و دحاو تس یتلم ،لاغشا اب هزرابم رد ـ ناملسم هچ یحيسم هچ ـ نيطسلف مدرم هك دندومن ناشن
 رصانع" ار ناگدننك هلمح دنا هداد تالمح نيا زا ینيطسلف یهورگ یاه هناسر هك یياه شرازگ رد
 ،ینمض روط هب هك تسا "کوكشم دارفا" یانعم هب اه ینيطسلف ريبعت رد نيا .دنا هدرك فيصوت "سانشان
 نيب زيمآ کيرحت تامادقا هب ندز تسد یارب ار یرصانع هك دنك یم مهتم ار ليئارسا تينما نامزاس
.تسا هدرك مازعا اه ینيطسلف

 تسكش هب اسيلك کي نديشك شتآ هب یارب شالت ،یلاها یرايشه تكرب هب هك سابوط رهش رد
 باترپ فتولوم لتكوك هك یسك دنتفگ یم هك دينش مدرم نابز زا اراكشآ ار هيضرف نيا دش یم ،ديماجنا
 هك ،همجارد باقع یاقآ ،سابوط رادرهش ،رگيد فرط زا .تسا هدوب طبترم یليئارسا نارگلاغشا اب هدرك
 زا روبزم درف دياش هكنيا نآ و ديشك یم شيپ مه ار یرگيد ءهيضرف ،درك یم نايب ار هيضرف نيمه زين وا
 یم موكحم ار تامادقا هنوگ نيا هك یناسك بلاغ ،نيا دوجو اب .تسا هدر مادقا نيا هب تسد تلاهج ٍرس
 اه بيسآ هك درك راكنا ناوت یمن .دندرك یمن زارد ليئارسا تينما نامزاس یوس هب ماهتا تشگنا دندرك
 ششوپ تحت هاگ ،یراكبارخ و مئارج دننام هدرك اديپ عويش نيطسلف ءهعماج رد دح نيا ات هك یعامتجا ی
 هب تسد هك تس یمومع اي یصخش تافالتخا لصف و لح یارب هاگ و دهد یم خر یلم ءهزرابم یاهراعش
 ءهدزبوشآ تيعضو زا هك تسا هارمه یسايس نيلوؤسم یخرب قيوشت اب هاگ رما نيا .دنرب یم هحلسا
.دنيوج یم هرهب دوخ نداد ناشن "دنمورين" یارب ینونك

؟تسناد ادج ليئارسا ءهنارگلاغشا تسايس زا ار یعامتجا یاه بيسآ نيا تسا نكمم ايآ اما

Hillel( نهوك لاله باتك نيرخآ  Cohen(، یاه برع" ناونع تحت ،یليئارسا خروم 
 رد هكنيا رب رئاد اه ینيطسلف ی"ايوناراپ" هك دهد یم تسد هب یخيرات یليالد )Keter تاراشتنا( "بوخ
.تسرد و یعقاو تس یرما ،تسا هتفهن یسايس فادها ليئارسا یتينما تامادقا تشپ

 یتينما روما رد ناش تيرومأم هك تس یليئارسا ]یتلود[ رياود تيلاعف ،عقاو رد ،باتك عوضوم
 یشم طخ نيا ءهعلاطم اما .دعب هب ۱۹۴۸ زا تسرد ،ليئارسا ِبارعا ءهرابرد هلمج زا ،تس یتاعالطا و
 هب ار ام دناوت یم دراد همادا نيطسلف رد زورما ات ايناتيرب تموميق نامز زا هفقو یب هك یركف و یلمع
 .مينك کرد زين ار هزغ و یبرغ لحاس یاه ینيطسلف رب ليئارسا ینونك لرتنك یگنوگچ ات دناسرب یجياتن

 لباق مومع یارب ًاريخا هك تس یكتم نامز نآ سيلپ دانسا رب ًاساسا  نهوك لاله یاه شهوژپ
 هك دنيوگ یم ام هب دانسا .)دوش یم هتشادهگن یرس زونه تينما نامزاس دانسا دنچره( تسا یسرتسد
 اما .دنداد یم هحلسا دوخ ناسوساج و لامع هب شاداپ ناونع هب ليئارسا یتلود تاماقم ،لاثم یارب
:هك درك یم ناشن رطاخ ۱۹۴۹ رد یتينما روما رد رومأم یتلود رئاود یگنهآمه ءهتيمك

 دنمدوس ام یارب دناوت یم نيعم هورگ کي یاضعا هب ًافرص اي رصنع کي هب هحلسا نداد" 



۲

 هك داد دهاوخ ناكما ام هب و دروآ دهاوخ ديدپ ار مزال شنت یلاها فلتخم یاه شخب نيب مادقا نيا :دشاب
."مينك لرتنك ار عاضوا

 یلاها نيب هاگهگ تينما ظفح لوؤسم تارادا هك دنك یم شاف بوتكم دانسا ءهياپ رب نهوك لاله
 یگنهآمه ناگرا( "ثلثم" ءهقطنم رد بارعا روما هب طوبرم هيحان ءهتيمك .دنتخادنا یم هار ینورد یاه عازن
 یتسرد راك ،یلاها یارب هتفرشيپ یزومآراك تاناكما داجيا هك تسا دقتعم" )هقطنم ره یتينما تارادا نيب
 هيحان هتيمك هكنيا رب ًافاضم ،۱۹۵۴ رد دقعنم تسشن کي ءهمانبيوصت ءهتشون نيع تسا نينچ ،"تسين
 ءهزيگنا ،فلؤم رظن هب انب .دنك یريگولج یلاع شزومآ تاسسؤم رد بارعا شريذپ زا تسا هديشوك
 ار یتابلاطم و دهد نامزاس ار دوخ دناوتب هك هدرك ليصحت ءهقبط کي داجيا زا هك تسا هدوب نيا هتيمك
.دوش عنام دهاوخب تلود زا

 فلتخم یاهاج رد ناشدوخ صاخ یاهراكتبا هب دنا هتسناوت اهنآ مه رگا یتح ،رگيد ترابع هب
 نيمز نديدزد هب ،یمسر فياظو بوچراچ رد دنا هديشوك تينما ءهژيو یتلود تارادا دننك تردابم یراك هب
 کي ِندمآ ديدپ تاناكما هب ندروآ دراو بيسآ اب و دنهد همادا یبرع ءهعماج فيعضت و یزادنا هقرفت هب ،اه
 تسايس هيلع هك یتاداقتنا .دننك دس یلاها رب ار لوحت هار ،هعماج نيا نورد رد لقتسم یربهر ناگرا
 بزح ینعي ،نويسيزوپا ءهدمع بزح یوس زا اي بارعا یوس زا یبرع قطانم یماظن ءهرادا رد ليئارسا
 لاله اما .دوش یم فيصوت "یيايوناراپ" و راو هناويد ،هتفرگ تروص ]ليئارسا تسينومك بزح[ یكام
 راوتسا یتسرد یاه هياپ رب روبزم تاداقتنا هك دنك یم تباث ،شباتك رد ناوارف یاه لاثم ندروآ اب نهوك
.تسا هدوب

 هك تسا نيا ديوگ یم ام هب ميقتسم ريغ روط هب ،نهوك لاله ،قباس تسيلانروژ نيا باتك هچنآ
 ًالثم هك یبوتكم دانسا هب ًاموزل دنيوگ یم یسايس ناربهر هچنآ اب رياغم یسايس ليلحت کي نتشاد یارب

 یاه لاس یط هك ،تلفغ زا هن و تس یركف یب زا یشان هن نيا .تسين زاين دوش رشتنم دعب لاس ۵۰
 کي داجيا هب رجنم هك دوبن "تينما ظفح" یارب نيا .دندرك هحلسا قرغ ار ینيطسلف یاه نيمزرس  ،۱۹۹۰

 زا یلاها رگيد هك دش هداد یا هژيو تازايتما نانآ هب و ديدرگ حتفلا زا هدش ادج نايادخدك زا ديدج هقبط
 دومحم هك دوبن یركف یب زا یشان نيا .دوش ديدشت یلخاد یاه شنت هكنآ روظنم هب دندوب مورحم نآ
 یاوتحم زا ولسا یاه قفاوت ندرك یهت هك نانچ ،دندرك فيعضت ار راتخم دوخ تاليكشت سيئر سابع
 لحاس هكنيا .دوبن یلد هداس زا یشان ،۱۹۶۷  یاهزرم رد ینيطسلف تلود کي یياپرب ینعي ،ناش یلصا
 یلحم یماظن ناهدنامرف  تاميمصت زا یشان دنا هدرك ليدبت یوزنم "یا هقطنم یاه لولس" هب ار یبرغ
 سيردت عنام اي دنورب یبرغ لحاس هب ليصحت یارب هزغ نايوجشناد هك دنوش یم نآ زا عنام هكنيا .تسين
 تينما مان هب .تسين یتينماً فرص تاظحالم زا یشان دنوش یم ینيطسلف تاسسؤم رد یياكيرمآ ناداتسا
 و قمع یلاغشا یاه نيمزرس رد ار یداصتقا طاطحنا و یداوس یب ليئارسا هك تسا نآ رطاخ هب هن یلو
.دهد یم شرتسگ

 تقد اب تينما ظفح رومأم یليئارسا تارادا دراد هارمه هب ناوارف ليالد هك ليلحت نيا رب انب
 ات ار نيطسلف ءهعماج ،نكمم قيرط ره زا دنشوك یم ینشور یسايس بوچراچ رد و رت مامت هچره
 اب قباطم و مان نيا ءهتسياش یتلود رارقتسا یارب شفادها ققحت زا ات دننك فيعضت هجرد اهتنم
 .دنامب ناوتان یللملا نيب یاه همانعطق

)راكيپ و هشيدنا یارب همجرت .تس یسراف مجرتم زا اهديكأت(
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