نوشته دكتر روبن مالمد

يكصد سال تالش براي استقالل
به مناسبت ھفتادمين سالگرد استقالل كشور اسرائيل خالصه اي از علل بنيادي بوجود آمدن تشكيالت،
صيونيستي در جھان و تصويب كشور اسرائيل در سازمان ملل متحد درسال  1947را در اين مقاله
مطالعه مي فرمائيد.
رنسانس ،جنبش ھا و نھضت ھاي ناسيوناليستي قرن نوزدھم در اروپا رل مھمي در تجديد حيات يھوديان
محنت كشيده اروپا به عھده داشت.
تا اواخر قرن ھيجدھم يھوديان در اروپا و تقريبا در تمام دنيا از كليه حقوق اجتماعي و سياسي يك فرد
آزاد محروم بودند .آنھا حق اشغال به سمت ھاي كشوري و لشكري را نداشتند و از اشتغال به كليه
مشاغل مھم به غير از كسب و كارھاي عادي -جزئي فروشي -دره گردي -دست فروشي و غيره محروم
بودند .ناپلئون بناپارت يكي از شخصيت ھاي مھم اروپائي است كه براي اولين مرتبه حقوق مساوي
يھوديان را با ساير افراد فرانسوي اعالم و اجراء نمود و او اولين فردي است در دنيا كه پس از
لشكركشي به خاورميانه اعالم داشت.
فلسطين متعلق به يھودي ھا است.
پس از فرانسه كشورھاي اروپائي يكي پس از ديگري راه را براي آزادي يھوديان گشودند و روز به روز
دائره شناخت حقوق يھوديان وسعت يافت .متاسفانه يك صد سال پس از انقالب كبير فرانسه و تا اوائل
قرن بيستم آنتي سميتيسم و ضد يھوديت نه تنھا در اروپا تخفيف پيدا نكرد بلكه تشديد گرديد.
بين سال ھاي  1880تا  1890سران نھضت ھاي يھودي در اروپا به دو دسته تقسيم شدند .عده اي كه
پيشنھاد مي كردند يك مركز يا يك كشور يھودي در يك نقطه از دنيا براي اسكان يھوديان در نظر گرفته
شود و عده اي كه طرفدار مبارزه براي رفع تبعيضات و به چنگ آوردن حق آزادي و مساوات با ساير
افراد بودند ھيچكس موافق اسكان يھوديان در فلسطين نبود.
 Manuel Noahدر سال  1882اولين شخص از اھالي نيويورك بود كه پيشنھاد كرد كليه يھوديان دنيا در
جزيره نزديك نياگارا تمركز پيدا كنند.
در سال  1891بارون ھرچ از انگلستان پيشنھاد كرد كه سه ميليون يھودي در آرژانتين مستقر شوند .در
سال  1903انگليسي ھا كشور اگاندا را براي اسكان يھوديان پيشنھاد نمودند و ھرتصل نيز از اين نظريه
پشتيباني مي كرد ولي ھيچ يك از اين پيشنھادات راه حل نھائي مسئله يھود نبود .در سال  1881تزار
الكساندر دوم ترور شد .در اين زمان ضد يھوديان يك نفر زن يھودي را متھم به شركت در قتل تزار
نمودند و موج اعتراض و بدگوئي به يھودي ھا شروع گرديد و مردم اين موضوع را بھانه كرده و اقدام
به قتل و عام يھوديان نمودند .كنگره يھوديان روسيه نمايندگاني نزد وزير كشور فرستادند و از او كمك
خواستند تا چاره جويد و مردم ازكشتار يھوديان خودداري كنند .وزير كشور راه حل مسئله يھودي را
اينطور تشريح كرد:

"تنھا راه حل مسئله يھود در روسيه اين است كه يك سوم آنھا قتل عام مي شوند و يك سوم از كشور فرار
مي كنند و يك سوم باقيمانده در ملت روسيه حل شده و جزو آنھا خواھند گرديد ".اين بود طرز فكر افراد
مسئول و سرشناس آن روز درباره يھوديان.
اولين يھودي كه در سال  1882براي اولين بار پيشنھاد كرد تنھا چاره مسئله يھود در دنيا استقرار كليه
يھوديان در فلسطين كشور اجدادي خود مي باشد شخصي به نام روسي كه عقيده خود را در كتابي به نام
LEON PINSKERخودمختار منتشر نمود ولي كسي به آن توجه ننمود.
اما در حقيقت اولين كسي كه تمام عمر خود را صرف تشكيل كنفرانس و كنگره ھاي صيونيستي نمود و
يھوديان دنيا را تشويق به اسكان در فلسطين نمود تئودورھرتصل بود و به حق بايد او را پدر حزب
صيونيست ناميد .ھرتصل اولين ريشه صيونيزم را در دنيا بوجود آورد.
صيونيسم يعني عشق به صيون .صيون كوھي است در اسرائيل و كليه افرادي كه از اين تاريخ به بعد
طرفدار يك حكومت مستقل يھودي در سرزمين فلسطين يا صيون بودند صيونيسم ناميده شدند .در كتاب
ھا و مقاالت مختلف انواع صيونيست ھا نوشته شده .صيونيسم سياسي -صيونيسم مذھبي و غيره به عقيده
بنده ھر شخص يھودي كه كشور اسرائيل يا صيون را دوست دارد صيونيسم است.
تئودورھرتصل در تاريخ دوم ماه مي  1860در شھر بوداپست متولد شد .او تنھا پسر والدين خود بود .او
از دانشگاه وين در رشته حقوق فارغ التحصيل گرديد ولي بعدھا وكالت را رھا و به نويسندگي و
روزنامه نگاري كه رشته مورد عالقه او بود روي آورد.
ھرتصل در ابتدا معتقد بود كه تنھا راه حل مسئله يھود تحليل رفتن آنھا در ساير ملل است و نام پسرش را
اسم غير يھودي ھانس گذاشت ،ولي بعدھا بعد از واقعه دريفوس و كشتار يھوديان روسيه به كلي عقيده
اش تغيير و مطمئن شد كه تنھا راه حل مسئله يھود استقرار آنھا در كشور صيون يا فلسطين مي باشد.
واقعه دريفوس
در دسامبر  1894آلفرد دريفوس يھودي و صاحب منصب فرانسه به اتھام خيانت به كشور فرانسه و به
جرم جاسوسي براي كشور آلمان و فقط به علت يھودي بودن به حبس ابد محكوم گرديد .جريان واقعه از
اين قرار بود كه يك نفر زن خدمتكار فرانسوي در سفارت آلمان كه مامور اداره ضد جاسوسي فرانسه
بود در سبدھاي باطله نامه بدون امضاء پيدا نمود و آنرا تحويل اداره ضد جاسوسي فرانسه داد .در اين
نامه اطالعات سري نظامي ارتش فرانسه براي آلمان ھا فرستاده شده بود.
با وجود اينكه خط نامه شباھت زيادي با خط بسياري از افسران فرانسه منجمله دريفوس داشت معھذا گناه
را فقط به گردن دريفوس كه يك يھودي بود انداختند و او را محكوم نمودند .تيو برادر دريفوس كه به
بيگناھي برادرش مطمئن بود قضيه را تعقيب و با كليه مقامات كشوري و لشكري و قضائي تماس و
اصرار به تجديد محاكمه دريفوس نمود .ولي كسي حاضر نبود به تقاضاي او گوش فرا دھد خوشبختانه
رئيس ضد جاسوسي فرانسه كه يك نفر ضد يھود بود تعويض و شخص ديگري به نام  PICQUARTكه
نجيب زاده و باوجدان بود به جاي او به كار گمارده شد.
درسال  1896يعني دو سال پس از محكوميت دريفوس نامه ديگري با ھمان خط بدست اداره ضد
جاسوسي فرانسه افتاد .در اين زمان دريفوس در جزيره شيطان محبوس بود .رئيس اداره ضد جاسوسي

آقاي  PICQUARTبه محض دريافت اين نامه مطمئن شد كه دريفوس بي گناه بوده است چون دريفوس در
اين زمان در زندان بود .لذا از مقامات قضائي فرانسه تقاضاي تجديد محاكمه دريفوس را نمود ولي ضد
يھوديان و مقامات قضائي فرانسه او را با عجله به تونس منتقل كردند ولي او قبل از عزيمت كليه مدارك
و دالئل الزم براي بيگناھي دريفوس را در اختيار وكيل دريفوس قرار داد و نامبرده با مراجعه به افراد
صاحب نفوذ فرانسه از جمله اميل زوال بزرگترين نويسنده فرانسه توانست او را قانع كند كه دريفوس بي
گناه است.
اميل زوال پس از اطالع ازجزئيات واقعه و اطمينان از بي گناھي دريفوس در صفحه اول روزنامه
مشھور L’AURORنوشت  J’ ACUSEيعني من متھم مي كنم و از جزئيات و دسيسه كه بر عليه دريفوس
انجام شده بود پرده برداشت تا جائي كه رئيس جمھور فرانسه شخصا دستور تجديد محاكمه دريفوس را
صادر كرد.
دادگاه پس از رسيدگي به اتھامات دريفوس و با وجود دالئل محكم و قاطع به نفع دريفوس معھذا تنھا به
علت يھودي بودن محكوميت او را از حبس ابد به  10سال زندان تقليل داد.
اعتراض روشنفكران و ليبرال ھا و روزنامه نگاران چنان جار و جنجال در فرانسه بوجود آورد كه
رئيس جمھور را مجبور كرد عفو دريفوس را صادر و اين زنداني بيچاه پس از  12سال شكنجه و تحمل
سخت ترين بي رحمي ھا و بي آبروگي ھا در سال  1906با قدي خميده و موھاي سپيد از زندان آزاد
گرديد.
تمام نشان ھا و درجات به او پس داده شد و نشان لژيون دوتور بزرگترين نشان فرانسه به او داده شد.
ھرتصل متوجه شد ھنگامي كه درجات و نشان ھاي نظامي دريفوس را از او مي گرفتند جمعيت فرياد
مي كشيدند »مرگ بر يھود پست« و نابود باد يھوديت .مردم فرانسه يھوديت را محاكمه مي كردند نه
دريفوس را.
اين تظاھرات وحشيانه در كجا برپا شده بود در پايتخت جمھوري فرانسه ،در فرانسه كه يكصد سال از
اعالن حقوق انساني و نوع دوستي -اعالن آزادي -برادري و برابري مي گذشت.
در اينجا ھرتصل مي نويسد »اينك ما ملت يھود با واقعه روبرو ھستيم كه ما را از خواب غفلت بيدار مي
كند -ھر كس ناظر و شاھد واقعه دريفوس باشد بايد از آن پند و عبرت بگيرد «.پس از واقعه دريفوس
ھرتصل دو تصميم بسيار مھم براي حل مسئله يھود اتخاذ نمود:
اول اسكان يھوديان دنيا در سرزمين فلسطين ،دوم انتخاب يك رھبر براي ملت يھود .ھرتصل عقيده خود
را ابتدا با بارون ھرچ  HIRCHسياستمدار انگليسي در ميان گذاشت ولي بارون ھرچ كليه پيشنھادات
ھرتصل را با خونسردي رد كرد بعد از آن بارون روتچيلد و تقريبا كليه روساي اجتماعات اروپا عقيده او
را رد كردند .براي روشن شدن مطلب و آگاھي از دليل مردود شناختن پيشنھاد ھرتصل بايد اوضاع
فلسطين را در اين زمان مرور كنيم.
اوضاع فلسطين در سال 1897
فلسطين در اين تاريخ داراي  12تا  14000يھودي بود .اين كشور فلك زده ،مدت  400سال تحت تسلط
عثماني ھا يا تركيه فعلي بود .جنگ،زلزله ،ماالريا و امراض گوناگون ديگر مثل وبا و طاعون اين

منطقه را به يك ناحيه غير قابل سكني تبديل نموده بود .زمين ھا عالم يزرع و آب به اندازه كافي براي
سيراب اھالي وجود نداشت .قسمت اعظم منطقه باطالقي و غير قابل سكني بود .با وجود اين ھمه
مشكالت ھرتصل تز مشھور خود را دائر بر اسكان يھوديان در فلسطين براي اغلب رھبران سياسي و
اشخاص متنفذ ارسال مي دارد ولي پيشنھاد او از طرف كليه افراد و جوامع مردود شناخته مي شود.
ھرتصل در اين رساله مي نويسد» :بنابراين معتقدم كه نسلي جوان و فوق العاده نخبه بوجود خواھد آمد و
خاطره رشادت ھاي مكابي ھا را زنده خواھد كرد «.جمله معروف ھرتصل در اين تز باالخره دنيا گير
گرديد» .اگر بخواھيد افسانه نيست«.
اين نوشته ھا وقتي در سال  1896منتشر شد در دنيا مثل صاعقه صدا كرد .روزنامه ھاي يھودي آلمان به
آن خنديدند و آنرا مسخره كرده گفتند ھرتصل ژول ورن )خيالباف( يھوديان است كه خواب ھاي مضحك
و مسخره اش فقط مي تواند نتيجه يك مغز عليل باشد .ولي ھرتصل مانند يك كوه محكم بر سر عقيده خود
ايستاده بود.
موشه مونته فيوره  MOSHE MONTE FIORE’Eجزو اولين كساني بود كه باالخره با عقيده ھرتصل
موافقت كرد .بعد از او بارون روتچيلد و بارون ھرچ به او پيوستند .ھرتصل تصميم گرفت فلسطين را از
دولت عثماني خريداري نمايد لذا مذاكرات دامنه داري را با پاشاي عثماني شروع كرد و باالخره موافقت
او را با فروش فلسطين به مبالغ بسيار ناچيز كه گويا در حدود يك صد ميليون پوند انگليسي بود دريافت
نمود .متاسفانه ھيچ يك از ثروتمندان جھان خصوصا آلمان كه ازثروتمندترين يھوديان آن زمان بودند
حاضر نشدند كمك ھاي مالي براي خريد فلسطين بنمايند.
يھوديان آلمان صريحا به ھرتصل اظھار داشتند المان وطن ما است و آنتي سيميتيسم در آلمان از بين رفته
است .درست چھل سال پس از اين تاريخ ھيتلر به آنھا نشان داد كه تا چه حد در اشتباه بوده اند .با وجود
شكست خريداري فلسطين ھرتصل از كوشش باز نايستاده و آنقدر سر سختي و پافشاري نمود تا عقيده او
راجع به اسكان يھوديان در سرزمين صيون و عشق به »صيون صيونيسم « دنياگير شد .يھوديان روسيه
اولين كشوري بودند كه پيشقدم مھاجرت به فلسطين شدند اولين دسته يھوديان مھاجر به فلسطين كه عقيده
داشتند بايد به فلسطين مھاجرت و آنجا را آباد كرد و در آن جا كشت و زرع نمود بيلونيم ھا بودند  15نفر
مرد و يك زن روسي جان باخته و فدائي اسرائيل ،غير قانوني وارد فلسطين شده و مشغول كشاورزي
شدند.
آنھا موفق شدند وضعي بوجود بياورند تا به يھودياني كه در اطراف دنيا پراكنده و دربدر ھستند بفھمانند
كه »خواب ھاي طالئي ايشان بتدريج به حقيقت نزديك شده و حيات ملت اسرائيل بستگي تام به اين
سرزمين دارد «.بعدا دسته ھاي ھلوتصيم يا پيشقدمان و سپس دسته ھاي عليا يا مھاجرين از اطراف و
اكناف دنيا وارد اسرائيل شدند .اين مھاجرين كه غير قانوني به كشور اجدادي خود رفته بودند مجبور
بودند روزھا كشاورزي و شب ھا از ترس حمله اعراب تا صبح بيدار بمانند و كشيك بدھند.
يكي از معروف ترين سران دسته ھاي مھاجرين موشه ترومپلدر بود كه باالخره در جنگ با اعراب كشته
شد و يك شعر قھرماني بسيار مشھور ھم براي او ساخته شده است .ھرتصل پس از  15سال تالش شبانه
روزي باالخره در سال  1897توانست اولين كنگره صيونيست ھاي جھان را در شھر بازل تشكيل دھد.
 197نفر نمايندگان كليه كشورھاي كوچك و بزرگ جھان گرد ھم جمع شدند و در آنجا براي اولين مرتبه
پرچم ماغن داويد را كه در محل كنگره به اھتزاز درآمده بود مشاھده كردند.

جلوي سر در ورودي كلمه »كنگره صيونيست« نصب شده بود .قبل از شروع جلسه براي اولين مرتبه
سرود ھتيكوا نواخته شد .ھرتصل در يادداشت ھاي خود مي نويسد:
»وين به تاريخ  1897در شھر بازل در سوئيس من دولت اسرائيل را بوجود آوردم بعيد نيست تا پنج سال
يا به تحقيق پنجاه سال ديگر ھر كسي با چشم خود اين حقيقت را دريابد«.
درست  50سال بعد از اين پيشگويي غير قابل تصور و باور نكردني درسال  1947پرچم ماغن داويد در
سازمان ملل به اھتراز درآمد و دنيا استقالل كشور اسرائيل را در سرزمين فلسطين را به رسميت
شناخت.
در كنگره اول تشكيالت صيونيست بين المللي پايه گزاري گرديد و ھرتصل به رياست آن انتخاب شد .در
دومين كنگره صيونيسم تعداد نمايندگان به  913نفر رسيد .در سال  1901موسسه قرن قيمت براي خريدن
زمين ھاي اسرائيل تشكيل گرديد و تا سال  1904يك ميليون دالر از سھام آن به فروش رفت.
ھرتصل متاسفانه در ژوئيه  1904در اثر ذات الريه زندگي را بدرود گفت ولي سخنان ،عمليات و اقدامات
او تا پايان جھان در ذھن كليه يھوديان دنيا باقي مي ماند .شش ھزار زن و مرد تابوت او را مشايعت
كردند و در وين به خاك سپردند.
در سال  1949جسد ھرتصل را به اسرائيل منتقل كردند و در كوھي كه به نام او ھرتصل نامگذاري شده
بود در اسرائيل دفن كردند.
پس از ھرتصل پروفسور حييم وايزمن رياست صيونيست ھاي دنيا را به عھده گرفت كليه اقدامات
يھوديان دنيا و پروفسور حييم وايزمن تا سال  1914براي استقرار يھوديان بدون نتيجه بود .پروفسور حييم
وايزمن عالم برجسته و شميست مشھور انگلستان بود و با جرج لويد كه در زمان جنگ جھاني اول
رياست تسليحات جنگي انگلستان را داشت بسيار دوست بود.
انگلستان در زمان جنگ براي تھيه استون با اشكال مواجه شد و پروفسور وايزمن توانست طريقه جديدي
براي تھيه استون كشف نمايد و اين كشف خدمت بزرگي در جنگ به صنايع تسليحاتي انگلستان نمود.
وايزمن در مقابل اين خدمت بزرگ از جرج لويد قول گرفت در صورتي كه انگلستان در جنگ پيروز
شود ،ازاستقرار يھوديان در فلسطين پشتيباني كند .ھم چنين وايزمن با بالفور ARTHUR JAMES
 BALFOURمالقات كرد و پس از چندين جلسه بالفور را قانع كرد كه تنھا مسئله يھودي استقرار در
كشور فلسطين است.
خوشبختانه پس از مدتي جرج لويد نخست وزير انگلستان شد و جيمز بالفور وزير امور خارجه .پس از
اتمام جنگ جيمز بالفور براي اولين دفعه به وايزمن گفت من معتقد شده ام يھوديان بايد اورشليم خود را
تصاحب كنند.

اعالميه بالفور

باالخره در ژانويه  1917اعالميه بالفور از طرف وزارت امور خارجه انگلستان صادر شد كه در آن
اعالم شده بود دولت انگلستان معتقد است يھوديان دنيا بايد در فلسطين اجتماع كنند و داراي ملتي مستقل
باشند .متاسفانه يھوديان سرشناس اروپا با اين اعالميه مخالفت كردند و دليل مخالفت آنھا اين بود كه
واھمه داشتند اگر ملت يھود داراي مركزي باشد ممكن است دولت ھا آنھا را از كشوري كه ساكن ھستند
اخراج كنند و مجبور كنند به فلسطين مھاجرت كنند.
ملتي براي مدت ھيجده قرن از خانه و كاشانه خويش به دور افتاده و از آن جدا شده اكنون دنيا مايل بود
به استغاثه و فرياد او گوش دھد متاسفانه بعضي از كوته نظران يھودي فقط براي اينكه مبادا اندكي از
مزاياي ايشان ضايع گردد با خشونت و سر سختي با آن مخالفت مي ورزيدند .در كنفرانسي كه نمايندگان
صيونيست انگلستان تشكيل دادند وايزمن اظھار داشت:
»من فكر مي كنم بسيار جاي تاسف و سرشكستگي است كه ملت يھود در ساعتي اين چنين پر اھميت
نتواند اتحاد و اتفاق خود را حفظ كند «.خوشبختانه حقيقت پيش برد و تالش ھاي مذبوحانه آنھا به نتيجه
نرسيد .يك ماه بعد از اعالميه بالفور قيموميت فلسطين به كشور انگلستان واگذار شد و روز اول حنوكاي
سال  1917لرد البني وارد اورشليم گرديد.
در  16اكتبر  1917پرزيدنت ويلسن رئيس جمھوري آمريكا پشتيباني خود را از اعالميه بالفور اعالم
داشت .مھاجرت يھوديان ھمانطور كه قبال اشاره شد با بيلوئيم ھا شروع گرديد پس از آن دستجات عليا
ھلوتصيم به فلسطين مھاجرت كردند.
براي استقرار يھوديان سازمان يوب تشكيل گرديد و قرن قيمت براي خريدن زمين از اعراب و اسكان
يھوديان كوشش مي نمود.يكي از لوازم مورد لزوم براي باال بردن سطح فرھنگ يھوديان زبان خالص
عبري بود زبان تازه واردين به فلسطين با آلماني بود يا ييديش كه مخلوطي است از زبان آلماني و
عبري .در آن زمان عبري فقط در مراسم مذھبي يا يشيواھا استفاده مي شد .خوشبختانه در اثر تالش ھاي
ميھن پرستان واقعي و تالش شبانه روزي شخصي به نام  ELIEZER BEN YEHUDAزبان عبري ،زبان
رسمي كشور اعالم گرديد.
متاسفانه بين سال ھاي  1920تا  1930سياست انگلستان تغيير كرد اعالميه بالفور را فراموش كردند و از
دستجات مسلمين كه تحت نظر شخصي به نام حاج امين الحسيني مفتي فلسطين بر عليه يھوديان تشكيل
شده بود حمايت كامل كردند و كار به جائي كشيد كه دو دستگي و اختالف شديد بين يھوديان و عرب ھا
آغاز شد .سر وينستون چرچيل وزير مستعمرات انگلستان در سال  1922اولين اعالميه كتاب سفيد را بر
عليه يھوديان صادر كرد .در اين اعالميه قسمت خيلي كوچكي از فلسطين به يھوديان اختصاص داده شده
بود .در سال  1930لرد سيمسون رسما اعالميه بالفور را رد كرد و اعراب را مستحق فلسطين دانست و
باالخره در ماه مي  1939با انتشار كتاب سفيد سياست ضد يھوديت انگلستان كامال آشكار گرديد.
اين كتاب كه بزرگترين سند دشمني و ضديت با ملت يھود اطالق مي شود و در واقع حكم مرگ ملت
يھود است كشوري به نام فلسطين براي استقرار يھوديان رد شد و از مھاجرت يھوديان به فلسطين
جلوگيري و خريد فروش زمين از طرف يھودي ھا منع گرديد.

در  30ژانويه  1933آدولف ھيتلر به رھبري حزب نازي برگزيده شد و تصميم گرفت كليه يھوديان تحت
تسلط خود را از زمين محو و نابود نمايد .متاسفانه كليه اقدامات وايزمن و اشخاص سرشناس دنيا براي
نجات يھوديان بي فايده بود و انگلستان سر سختانه از مھاجرت يھوديان به فلسطين خودداري مي كرد.
در سال  1936دكتر وايزمن عريضه اي به دولت انگلستان به اين شرح نوشت» :شش ميليون يھودي
محكوم به مرگ و نابودي در جائي محصور شده و به دام افتاده اند «.بايد ھر چه زودتر اين مشكل حل
شود و به آنھا اجازه مھاجرت داده شود ولي دولت انگلستان به اين نامه توجھي نكرد.
در اواخر سال  1945اين مشكل حل شده بود ،ھمه شش ميليون بدست آلماني ھا كشته شده بودند.
در ماه مارس  1939يك كشتي با  750مسافر يھودي كه ھيچ جاي دنيا راه داده نشدند به قعر دريا فرو
رفت .با وجود اعتراض و التماس شديد وايزمن و سران صيونيست دنيا ھيچ كس اعتنائي نكرد .در ماه
فوريه  1941دكتر وايزمن نامه به لرد موين وزير مستعمرات انگلستان نوشت و تقاضا كرد اجازه
مھاجرت يھوديان روماني را صادر نمايد ولي لرد موين اين پيشنھاد را رد كرد و يك ماه بعد از اين
واقعه كليه  100ھزار نفر يھوديان روماني كشته شدند يا به اردوگاه ھاي كار اجباري فرستاده شده بودند.
در اواخر سال  1941كشتي  STAUMAبا  769مسافر يھودي كه در بين آنھا كودكان از  10تا  16ساله
بودند به علت اينكه ھيچ كشوري به آنھا اجازه ورود نداد در دريا غرق شدند .وايزمن نامه به كليه سران
دنيا و حتي پاپ نوشت ولي ھيچكس به او جواب نداد .در ماه مارس  1943وايزمن در MADISON
 SQUAREنيويورك متحصن شد تا فرياد و ضجه يك ملت نااميد و بيچاره را كه در حال نابودي بود به
گوش جھانيان برساند ولي متاسفانه ھيچ كس گوش شنوا نداشت و ھمه كر شده بودند .دنيا كر شده بود.
من گنگ خواب ديده و دنيا ھمه كر  /من عاجز ز گفتن و خلق از شنيدنش
باالخره جنگ با پيروزي متفقين پايان يافت ولي در حالي كه دنيا مشغول شادماني بود و انگلستان غرق
غرور و افتخار باز ھم اجازه مھاجرت به باقيمانده يھوديان فلك زده بيچاره مستاصل باز مانده از جنگ
داده نشد و مقررات كتاب سفيد ھنوز به جاي خود باقي بود و فقط اجازه داده شد در ماه  1500نفر وارد
فلسطين بشوند .در سال  1946كنفرانس صيونيست ھاي دنيا در بال سويس تشكيل گرديد .در اين كنفرانس
وقتي دكتر وايزمن پشت ميز خطابه قرار گرفت و نظري به جانب جايگاه نمايندگان انداخت و با تحير
متوجه شد جاي بسياري از نمايندگان سابق خالي است -آنھا توسط نازي ھا كشته شده بودند .باالخره خشم
و عصيان يك ملت ستم ديده -تحقير شده 1850 -سال زجر كشيده و در گالوت مانده غليان كرد و دستجات
مختلف يھودي سازمان ھاي زيرزميني تشكيل دادند و »به انگلستان بزرگترين امپراطوري دنيا و فاتح
جنگ جھاني دوم اعالن جنگ دادند .سازمان ھگانا برياست داويد بن گوريون ،گروه اله ھي ،اتصل،
سازمان ايرگون و ايشترن عمليات چريكي را بر عليه كشور مكار و استثمارگر انگلستان آغاز كردند .در
تاريخ ژوئن  1946ھشت پل را ويران كردند ،سپس لرد موين نماينده انگلستان در فلسطين را ترور
كردند .در تاريخ بيست دوم ژوئيه  1946ھتل كينگ ديويد مقر اقامت افسران انگليسي را منفجر كردند و
تعداد  80نفر از افسران را پاك سازي كردند .و باالخره آنقدر جنگيدند و كشته شدند تا كشور پر قدرت
انگلستان را به زانو درآوردند .در دوم آپريل  1947انگلستان موافقت كرد موضوع فلسطين در مجمع
عمومي سازمان ملل متحد مطرح گرديد ولي متاسفانه در اين سازمان كه كليه كشورھاي عربي حق

سخنراني -اظھار نظر و راي داشتند .نماينده يھوديان نه حق صحبت و نه حق راي داشتند و باالخره پس
از شور و مشورت زياد اكثريت نمايندگان راي دادند كه اجازه داده شود نمايندگان آژانس يھود حق داشته
باشند در كميته ھاي فرعي شركت نمايند.
داويد بن گوريون ،دكتر ابا ھيلل سيلور موشه شارت ،ھيم گرينبرگ ،بانو رُز ھالپرين ناھوم گلدمان ،دكتر
امانوئل نيومن در كميته ھاي فرعي شركت كردند .قبل از اخذ راي مباحثات و مذاكرات مفصل و دامنه
داري بين نمايندگان به عمل آمد .اين دقايق براي ملت يھود فوق العاده حساس و سرنوشت ساز بود زيرا
دو سوم نمايندگان بايد راي به تشكيل كشور اسرائيل بدھند.
وايزمن در آخرين لحظات متوجه شد كه ممكن است نماينده فرانسه از دادن راي خودداري كند و ھمين
امر باعث تغيير عقايد نمايندگان كشورھاي اروپايي و در نتيجه شكست كليه تالش ھاي يھوديان خواھد
گرديد.
وايزمن نامه بسيار موثر زير را براي لئون بلوم نخست وزير فرانسه تلگراف كرد .آيا واقعا نماينده
فرانسه ،مايل است از جلسه غيبت كند و در دقايق حساس و لحظاتي كه ھيچوقت از تاريخ بشري محو
نخواھد شد ،در جلسه حضور نداشته باشد؟
لئون بلوم بالفاصله به نماينده فرانسه در سازمان ملل دستور داد كه در جلسه حضور يابد و راي خود را
مبني بر موافقت با كشور اسرائيل اظھار نمايد .و باالخره در يك روز سرنوشت سازبراي تاريخ يھوديت.
در تاريخ  29نوامبر  ،1947سازمان ملل متحد با  33راي موافق و  13راي مخالف  10راي ممتنع استقالل
كشور اسرائيل را در سرزمين فلسطين به رسميت شناخت .اغلب كشورھاي اروپايي ،كشورھاي
آمريكايي التين ،آمريكا و روسيه راي موافق دادند و كشور انگلستان راي ممتنع داد.
ولي متاسفانه كشورھاي عربي و اعراب ساكن فلسطين با اين راي موافقت نكردند و بر عليه يھوديان
فلسطين اعالن جنگ دادند .پس از شش ماه نبردھاي خونين و سرنوشت ساز و كشته شدن افراد بيشمار
از جوانان يھودي ،نتيجه منجر به پيروزي كامل كشور يھود گرديد و كشور انگلستان در تاريخ  15ماه
مي  1948كشور فلسطين را ترك كرد و كشور اسرائيل رسما موجوديت خود را به دنيا اعالم نمود.

