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    » چشمان مازير«

  شصت و دومين واقعه نگاری سياست بين المللی

  ئيلماندال و اسرا
نظر می ه فريقائی ھا باغربی ھا در مرگ نلسون ماندال اشک می ريزند، و در چنين روزھائی حتی غمگين تر از خود 

ولی . اين سوگواری شايد به گونه ای جبران ايدئولوژی استعماری و جناياتی باشد که به نام او مرتکب شدند. رسند

فريقای اتواند مانعی باشد برای تداوم دولت نژاد پرستی مانند باورکردنی نيست که اين سيل واکنش ھای سوگوارانه ب

بنيانگذاری شده » امپرياليسم ژرمنی« نظريه پرداز )١(جنوبی که از ديدگاه تاريخی بر اساس جھان بينی سسيل رودز

  .در نتيجه الگوی ماندال ادامه دارد. بود

  ٢٠١٣  مبر دس٩|شبکۀ ولتر

  

  

رئيس امور تبليغات در ) (٢(اشل رودی: از چپ به راست . ، در اورشليم در کاخ نخست وزيری١٩٧۵ اپريل ١١

رئيس سرويس ھای مخفی در )(۴(، ھنريک وون دن برگ )نخست وزير اسرائيل) (٣(، ايزاک رابين )فريقای جنوبیا

  ).وزير دفاع اسرائيل) (۵(و شيمون پرز ) فريقای جنوبیا
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داشتی به چه کار ولی چنين بزرگ. در سراسر جھان از يادمان نلسون ماندال به مناسبت درگذشت او تجليل به عمل می آيد

بی با شکست مواجه شد، ھمچنان در فريقای جنواذيريم که آن ايدئولوژی نژاد پرستانه ای که در پخواھد آمد اگر ب

  اسرائيل تداوم يابد؟

ولی . صھيونيسم نه تنھا محصول يھوديت نيست بلکه ھمين يھوديت مدت ھا سر سختانه عليه آن مخالفت می کرد

طی قرن ھفدھم، لرد . صھيونيسم يک طرح امپرياليستی است که حاصل ايدئولوژی پيوريتن بريتانيائی می باشد

او جامعۀ برابرخواه را . م سلطنتی انگليس را سرنگون ساخت و سپس رژيم جمھوری را اعالم کردرژي) ٦(کرامول

به ھمين علت، کرامول اميدوار . بنيانگذاری نمود و سپس بر آن شد که تا جای ممکن، قدرت کشورش را گسترش دھد

او برای بازگشت . يائی تحقق ببخشدبود که در اتحاد با مھاجران يھودی، به تشکل پيش قراوالن امپرياليست بريتان

يھوديان به انگلستان مجوز قانونی صادر کرد، يعنی يھوديانی که چھار صد سال پيش رانده شده بودند، و اعالم داشت 

در جلب موافقت يھوديان برای پيوستن که با اين وجود کرامول بی آن .  اسرائيل را ايجاد خواھد کرد که دولت يھودی و

  . توفيقی بدست آورد، درگذشتبه چنين طرحی

از دوران طرح کرامول، امپراتوری بريتانيا بی وقفه مھاجران يھودی را برای تشکيل دولت يھودی تشويق کرد، در اين 

ولی با ). ١٨٨٤(نخست وزير ملکه ويکتوريا در گردھمآئی برلن . ياد کنيم) ٧(مورد می توانيم از بنيامين ديزرائيلی

 بنيانگذار -، جريان تغيير کرد »بسيار محترم و عالی مقام«پرياليسم بريتانيائی، سسيل رودز وجود نظريه پرداز ام

البی گرا ھمان فردی را يافته بود که برای ) ٩( که در شخصيت تئودور ھرتسل -و رودزيا ) ٨(»دو بيرز«الماس ھای 

اين دو مرد جھان سياست نامه ھای متعددی رد و بدل کردند که از سوی رژيم . جو می کرد و اجرای اھدافش جست

» نژاد ژرمن«جھان می بايستی تحت سلطۀ .  ممنوع بود سلطنتی در صدمين سال درگذشت رودز دسترسی به آن ھنوز

الند جديد، و ينادا، استراليائی ھا و زيعنی به باور آنھا بريتانيائی ھا به انضمام ايرلندی ھا، اياالت متحده و کا(در آيد 

  .، می بايستی به کمک يھوديان امپراتوری شان را با فتح سرزمين ھای جديد گسترش دھند)فريقای جنوبیا

 برای پيوستن به چنين طرحی نائل آمد، بلکه با استفاده از اساطير  تئودور ھرتسل نه تنھا به جلب توافق مھاجران يھودی

از اين پس دولت يھودی در سرزمين بکری بنا . عمومی جامعۀ يھودی را نيز تحت تأثير قراردادکتاب مقدس افکار 

 و اورشليم نيز پايتخت آن   نخواھد بود، بلکه در سرزمين فلسطين بنا خواھد شدارجنتايننخواھد شد، در اوگاندا يا در 

  .عين حال فرزند امپرياليسم و يھوديت استدر نتيجه، دولت اسرائيل به شکلی که امروز می بينيم در . خواھد بود

فريقای جنوبی و رودزيا تمايل پيدا کرد، يعنی اجانبه برای موجوديت خود، به سوی  اسرائيل از ھمان آغاز اعالم يک

از اين ديدگاه مھم نيست که . تنھا دولت ھائی که به انضمام اسرائيل نشان کلونياليسم سسيل رودز را بر خود داشتند

اگر چه نخست وزير . يا در انکشاف ھمين جھان بينی کوشيده باشند ی جنوبی ھا از نازيسم پشتيبانی کرده باشند و فريقاا

 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ١٩٥٣ به فلسطين اشغالی سفر رسمی داشت، از سال ١٩٧٦سال ) ١٠(جان ورستر

ھر دو کشور در زمينۀ تحريف در رسانه . ده بودرا محکوم کر» فريقای جنوبی و صھيونيسمااتحاد بين نژاد پرستی «

  .می، در ھمکاری تنگاتنگ با يکديگر بودندوھای غربی، دور زدن محاصرۀ اقتصادی، يا ساخت بمب ات

امروز، . الگوی نلسون ماندال نشان می دھد که آزادسازی از اين ايدئولوژی و دستيابی به صلح مدنی امکان پذير است

صلح مدنی ايجاب می کند که اسرائيلی ھا و فلسطينی . ان امپرياليست به تعبير سسيل رودز استاسرائيل تنھا وارث جھ

  .جو کنند و و ماندالی خود را جست) ١١(ھا دو کلر 

   

  :پی نوشت  
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١( Cecil Rhodes 

٢ ( EschelRhoodie 

٣( Yitzhak Rabin 

٤ ( Henrik van den Bergh 

٥ ( Shimon Peres 

٦ ( Lord Cromwell 

٧ ( Benjamin Disraéli 

٨ ( De Beers 

 بنيانگذاری شد و امروز نيز در چندين کشور ١٨٨٨فريقای جنوبی که سال اشرکت تجاری برای استخراج الماس در 

  .فعال می باشد

٩ ( Theodor Herzl 

١٠ ( John Vorster 

١١ ( De Clerc  ) Frederik Willem de Klerk) 

  فريقای جنوبیاور سابق رئيس جمھ. فريقای جنوبیاوکيل و سياستمدار 

  

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣مبر  دس٩
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