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اسرائيل 9 
مايل ) 12 

كيلومتر( و 
طول اسرائيل 

از شمال تا 
جنوب 290 
مايل ) 467 

كيلومتر( 
است.



مساحت اسرائیل
 

 مساحت اسرائيل 8،019 مايل مربع 
) 20،769 كيلومتر مربع( است. 

 

  

۷۲۹ ۸ مايل مربع 
 ۲۲ ۶۰۸ )

كيلومتر مربع)

 ۳۰۲ ۱۵۸مايل مربع 
( ٠٠٠ ۴١٠كيلومتر مربع)

نيوجرسي

كاليفرنيا
۷۲۹ ۸ مايل مربع 

 ۲۲ ۶۰۸ )
كيلومتر مربع)

 ۳۰۲ ۱۵۸مايل مربع 
( ٠٠٠ ۴١٠كيلومتر مربع)

نيوجرسي

اسرائيل از ايالت نيوجرسي با كاليفرنيا
مساحت 8،729 مايل مربع ) 22،608 
كيلومتر مربع( كوچكتر است. ايالت 

كاليفرنيا 19 برابر اسرائيل است.



حضور مداوم 
يهوديان در

سرزمني اسرائيل
يهوديان بوميان اسرائيل هستند و طبق 
شواهد باستاني و تاريخي بيش از 3000 
سال است كه به طور مداوم در اين 
سرزمني حضور داشته اند.داشته اند.

تكه اي از يك موزائيك متعلق به قرن ششم )دورة 
بيزانس( كه روي آن حضرت داوود در حال نواخنت 

چنگ به تصوير كشيده شده است. يافت شده در 
كنيسة باستاني در غزه – موزة اسرائيل



صهیونیسم: 
تولد دوبارۀ یک ملت

صهیون نام کهن اورشلیم )بیت املقدس( و سرزمین 
اسرائیل است. صهیونیسم جنبش ملی آزادی بخش 
قوم یهود است که تالش در آزادی و استقالل آنها در 

سرزمین آباء و اجدادیشان دارد. 
بنیان گذار صهیونیسم نوین 

تئودور هرتسل بود که این 
جنبش را در سال 1897 میالدی 

)1276 هـ.ش.( پایه گذاری 
کرد، اما رویای بازگشت و پس 

گرفنت این سرزمین همواره 
هستۀ یهودیت و هویت قوم 

یهود بوده است. یهودیان 
هروقت که توانسته اند به 

این سرزمین بازگشته اند و در 
اواسط قرن نوزدهم بار دیگر 

تبدیل به اکثریت جمعیت 
اورشلیم شده اند و این اکثریت را حفظ کرده اند1. 

 ،The New Republic ،“1  ِسر مارتین گیلبرت، ”اورشلیم: داستان یک شهر
www.mefacts.com/cache/html/wall- .1994 14 نوامبر
ruling_/11362.htm؛ دوره ُگلد، نبرد برای اورشلیم، ص 120. 



"بسیار روشن و صحیح است اگر 
بگوییم که یهودیانی که در سراسر 
دنیا پراکنده هستند، باید مرکزی 
ملی و خانه ای ملی داشته باشند 

و با هم متحد شوند، و کجا بهتر از 
فلسطین، که 3000 سال است با 
آن پیوندی نزدیک و عمیق دارند؟" 

-وینستون چرچیل، 1921 )1300 هـ.ش.(



"چه کسی می تواند حق یهودیان 
را بر فلسطین انکار کند؟ خداوندا، 

تاریخ نیز گواه است که این سرزمین، 
سرزمین توست." 

 
-یوسف ضیاء اخلالدی 
 شهردار اورشلیم، 1899 

)1278 هـ.ش.(

یهودیان روی کوه زیتون، 1893 )1272 هـ.ش.(



تعداد کشورها بر اساس 
اکثریت دینی 

67    کشور پیرو کلیسای 
کاتولیک رم 

49   کشور اسالمی 
49   کشور پروتستان 

14    کشور پیرو کلیسای 
ارتدکس شرقی 

 3    کشور هندو 

 1    کشور یهودی



ادیان جهان 
مسیحیت:     2 میلیارد نفر 
اسالم:  1.6 میلیارد نفر 
هندوئیسم:     1 میلیارد نفر 
376 میلیون نفر بودائیسم: 
یهودیت:   14 میلیون نفر 



”The Greeks and the Ro-
mans...are gone; other 
people have sprung up and 
held their torch high for a 
time but it burned out...the 
Jews saw them all, sur-
vived them all...all things 
are mortal but the Jew; all 
other forces passed, but he 
remains. What is the secret 
of his immortality?“   
—Mark Twain, 1898

»رومی ها و یونانی ها ... رفته 
اند؛ مردمان دیگری هم آمدند 
و مشعلهای خود را مدتی باال 

گرفتند، اما آتش آن نیز خاموش 
شد ... یهودیان به نظارۀ متام آنها 
نشستند، و از پِس متام آنها باقی 
ماندند ... همگی فانی بودند، اما 

یهودیان نبودند؛ متام ارتش ها رفتنی 
بودند، اما اینان ماندند. به راستی 

 راز ابدیت اینان چه بود؟« 
-مارک تواین، 1898 )1277 هـ.ش.( 



"یهودیان ترجیح می دهند در 
اورشلیم زندانی باشند تا اینکه 

در هر جای دیگری از آزادی خود 
لذت ببرند. ... عشق یهودیان به 
سرزمین مقدسی که از دست 

دادند ... باور نکردنیست." 
 
-راهب یسوعی پدر مایکل نائود در زیارتنامۀ 

سرزمین مقدس خود، 1674 )1053 هـ.ش.(
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”The Greeks and the Ro-
mans...are gone; other 
people have sprung up and 
held their torch high for a 
time but it burned out...the 
Jews saw them all, sur-
vived them all...all things 
are mortal but the Jew; all 
other forces passed, but he 
remains. What is the secret 
of his immortality?“   
—Mark Twain, 1898

در اواسط قرن نوزدهم نیرویی تازه بر 
یهودیانی که در آن هنگام در اسرائیل 

زندگی می کردند چیره شد که 
"فلسطین"* نام داشت. با کمک بشر 
دوستانی چون ِسر موزس مونته فیوره 

و اعانات مردم عادی یهودی سراسر 
دنیا، یهودیان شروع کردند به گسترش 

شهرهای خود و خریدن زمینها و ساخنت 
مزارع، روستاها و مدارس. 

 
تا سال 1854 )1233 هـ.ش.( یهودیان تبدیل 
به بزرگترین گروه دینی در اورشلیم شدند؛ تا 

سال 1870 )1249 هـ.ش.( آنها بار دیگر تبدیل 
به اکثریت جمعیت شهر شدند. 

* وقتی رومی ها مملکت یهودی هزار سالۀ یهودیه را در قرن 
اول تصرف کردند نام فلسطین را بر آن نهادند.

بازپس گرفنت سرزمین 
یهودیان



تل آویو در سال 2009 )1388 هـ.ش.( جشن 
یکصدمین سالگرد خود را برگزار کرد.

تل آویو 

1909

2009



”The Greeks and the Ro-
mans...are gone; other 
people have sprung up and 
held their torch high for a 
time but it burned out...the 
Jews saw them all, sur-
vived them all...all things 
are mortal but the Jew; all 
other forces passed, but he 
remains. What is the secret 
of his immortality?“   
—Mark Twain, 1898

پس از تولد دوبارۀ اسرائیل در 1948 )1327 هـ.ش.(، 
بیش از 850،000 یهودی به خاطر اخراج یا افزایش 

آزار و اذیت از سرزمینهای عرب و مسلمان گریختند، 
و با اینکه اجتماعات آنان در بعضی کشورها 2000 

ساله یا بیشتر بود، بی خامنان شدند. اسرائیل که 
در آن زمان کشوری نوپا با جمعیت 650،000 نفر 

بود، شروع کرد به جذب بازماندگان هولوکاست و 
نیز یهودیانی که از کشورهای عربی گریخته بودند. 

پناهجویان یهودی از 
کشورهای عربی



کاهش جمعیت یهودیان 
در کشورهای خاورمیانه 

                                   2011               1948  
 (.ش.ـه 1327)    (.ش.ـه 1390)     

با شروع جنگ 1948 (1327 هـ.ش.( بیش از 850,000 
یهودی مجبور به ترک کشورهای عربی شدند، با اینکه 

2000 سال در آجنا زندگی کرده بودند. 

1,500  140,000 اجلزیره  
100  75,000 مصر 
10,400  100,000 ایران  
7  150,000 عراق 
0  20,000 لبنان 
0  38,000 لیبی 
2,700  265,000 مراکش 
100  30,000 سوریه 
1,000  105,000 تونس  
250  55,000 یمن 
16,057  978,000 مجموع 

 Berman Institute North American Jewish منبع: سرجیو دالپرگوال، جمعیت یهودیان جهان، 2010، پایگاه دادۀ
به نشانی www.jewishdatabank.org/Reports/World_Jewish_Population_2010.pdf و "اطالعنامه: 

 پناهجویان یهودی از کشورهای عربی،" کتابخانۀ مجازی یهودیان، سپتامبر 2012، به نشانی 
 www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/talking/jew refugees.html



در سال 1948 حدود 160,000 عرب که در داخل مرزهای 
اسرائیل زندگی می کردند دعوت اسرائیل را برای 

انتخاب صلح و شهروندی اسرائیل پذیرفتند. حدود 
472,000 الی 750,000 تن از اعراب فلسطین (تعداد 

دقیق آن موضوع اختالف کارشناسان است( به چندین 
دلیل سرزمین جدید اسرائیل را ترک کردند: 

1. برای فرار از جنگ.1
2.  به دلیل اینکه رهبران ثرومتند عرب آجنا را ترک کردند، و 

جوامع عرب آنها بدون رهبری از هم پاشید.2
3.  زیرا رهبران عرب از توده های مردم خواستند از سر راه 

ارتشهای اعراب کنار بروند، و به آنها قول دادند که پیروزی 
به زودی از آن آنها خواهد شد و می توانند دوباره به آجنا 

بازگردند.3 
4.  داستانهای ساختگی دربارۀ بی رحمی اسرائیل ایجاد 

هراس شد.4
5.  گروه کوچکی از ساکنان عرب اسرائیل مجبور به ترک خانه 
هایشان که در مناطق حساس و راهبردی بود شدند، که این 

امر برای بقای کشور اسرائیل حیاتی بود.5 

پناهجویان عرب فلسطینی 
از جنگ اعراب علیه اسرائیل 

در 1948 (1327 هـ.ش.(

1-5  بنی موریس، سرآغاز مسألۀ پناهجویان فلسطینی: 1949-1947 

)1326-1328 هـ.ش.( 



در آن هنگام ده ها میلیون پناهجو از مناطق جنگ زدۀ 
دنیا در کشورهای دیگر ساکن شدند، اما کشورهای 

عرب همسایه بجز اردن به اعراب فلسطینی پناه ندادند، 
با اینکه تاریخ، زبان و دین مشترکی داشتند. در عوض 

دولتهای عربی آنها را در محله های ویژۀ پناهجویان 
محصور کردند و به آنها شهروندی ندادند، و از فالکت آنها 

به عنوان سالح تبلیغاتی علیه اسرائیل استفاده کردند. 

"کشورهای عربی منی خواهند مشکل پناهجویان را حل 
کنند. می خواهند زخمی باز باقی مباند تا مایۀ حتقیر سازمان 

 ملل و سالحی برعلیه اسرائیل باشد."
-رالف گالووی، رئیس سابق آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد برای آوارگان 

فلسطینی در خاور نزدیک (UNRWA)، آگوست 1958 )تیر/مرداد 1337 هـ.ش.( 

"از 1948 تا کنون رهبران عرب ... از مردم فلسطین برای 
مقاصد سیاسی خودخواهانۀ خود استفاده کرده اند. این 

کار ... مجرمانه است." —ملک حسین، پادشاه اردن، 1960 )1339( 

"متام کشورهای عربی می خواهند این مسأله مانند 
زخمی باز به نظر برسد." —آنا لیریا – منایندۀ منطقه ای فرانسه در 

 2003 ،(UNHCR)کمیسیون عالی امور پناهندگان سازمان ملل در قاهره
)1384(

شرایط غیرعادی 
پناهجویان فلسطینی 



”The Greeks and the Ro-
mans...are gone; other 
people have sprung up and 
held their torch high for a 
time but it burned out...the 
Jews saw them all, sur-
vived them all...all things 
are mortal but the Jew; all 
other forces passed, but he 
remains. What is the secret 
of his immortality?“   
—Mark Twain, 1898

•  تا پیش از شروع خشونتهای 
انتفاضۀ دوم که مبب گذاران انتحاری 

می توانستند به راحتی از داخل 
اجتماعات فلسطینی به اسرائیل 
بروند و دست به عملیات انتحاری 
بزنند دیوار حائلی در کرانۀ باختری 

وجود نداشت. 

•  ساخت دیوار حائل در سال 2002 
)1381 هـ.ش.( آغاز شد. 97 درصد آن 

حصار و 3 درصد آن دیوار است. 

•  کشورهای بسیاری در مرزهای مورد 
مناقشۀ خود حصار یا دیوار حائل 

کشیده اند، از جمله ایرلند شمالی، 
هندوستان، تایلند، کویت، قبرس و 

کرۀ شمالی.

حفاظ امنیتی (دیوار حائل(



متاسفانه همچنان نفرت و خشونت در 
مساجد، مدارس و تلویزیون به کودکان 

فلسطینی آموزش داده می شود و همواره 
جهاد علیه اسرائیل تبلیغ می شود.* برای 
اینکه صلح در خاورمیانه حکمفرما شود، 

صلح باید آموزش داده شود.

آموزش صلح 

*رجوع کنید به رسانه های فلسطینی در:
www.pmw.org.il و also www.memri.org
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"اسرائیل وجود خواهد داشت و به 
موجودیت خود ادامه خواهد داد تا اینکه 

اسالم آن را از صفحۀ روزگار محو کند، 
همانطور که دیگران که قبل از آن وجود 

داشتند را از صفحۀ روزگار محو کرد." 
هنگامی که اسرائیل غزه را ترک کرد، 

حماس به عنوان حزب حاکم انتخاب شد. 
اساسنامۀ حماس فرمان به نابودی اسرائیل 

و کشنت یهودیان می دهد. )می توانید ترجمۀ 
این اساسنامه را در اینترنت مطالعه کنید.( 
تا زمانی که این اساسنامه چراغ راه حماس 
یا مردم فلسطین باشد، رویای صلح دست 

یافتنی نخواهد بود. 

* منشور حزب اهلل و سازمان آزادی بخش فلسطین 
)ساف( نیز خشونت طلبانه و نژادپرستانه است. 

منشور* حماس خشونت 
طلبانه و نژادپرستانه است
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•  رهبران ایران به دنبال "حذف اسرائیل از نقشۀ 
جهان" و در صدد ساخت سالحهای هسته ای اند. 

•  حزب اهلل و حماس که منایندگان ایران و حتت 
حمایت ایران هستند در حال ساخنت زرادخانه 
های نظامی بزرگترند و مرزهای اسرائیل را از 

شمال و جنوب تهدید می کنند. 
•  مقامات فلسطینی در کرانۀ باختری 

نتوانسته اند یا نخواسته اند گروههای 
تروریستی را ریشه کن کنند یا جلوی توطئه 
های تروریستی یا قاچاق تسلیحات را بگیرند. 

تهدیدات امنیتی علیه اسرائیل 



ایجاد نخستین دولت عربی 
فلسطین در تاریخ 

از دید تاریخی تاکنون هرگز یک دولت یا حکومت 
عربی فلسطینی در کرانه های باختری رود اردن، غزه 

یا اسرائیل وجود نداشته است. 
اسرائیل حتت پیمان مصاحلۀ اسلو به ایجاد 

نخستین دولت خودمختار فلسطین، یعنی حکومت 
خودگردان فلسطین در سال 1993 )1372 هـ.ش.( 

کمک کرد. امروزه تشکیالت خودگردان فلسطین 
مسئولیت 95-98 درصد جمعیت فلسطینیان در 

کرانۀ باختری رود اردن را بر عهده دارد. 
اگر اسرائیل توافق کرده که بخشی یا بیشتر 

قسمتهای کرانۀ باختری را از طریق مذاکرات صلح 
به فلسطینیان بدهد، به این معنی نیست که 

این سرزمین را به آنها "پس داده است"، زیرا تاکنون 
هیچ حکومت فلسطینی هرگز وجود نداشته 

است. اسرائیل با بخشیدن قسمتهایی از سرزمین 
باستانی و آباء و اجدادی یهودیان که از سه هزار سال 

پیش قوم یهود در آن حضور مداوم داشته، کمک 
خواهد کرد که برای اولین بار در تاریخ حکومتی 

مستقل برای ملت فلسطین تشکیل شود.



اجتماعات فلسطینیان کرانۀ 
باختری رود اردن: 

95 الی 98 درصد جمعیت 
فلسطینیان در 40 درصد از کرانۀ 

باختری زندگی می کنند و 60 
درصد از این سرزمین عمال خالی از 

سکنه است.

نابلوس که بزرگترین شهر فلسطین در کرانۀ باختری است، 
با زمینی بایر احاطه شده است. 



بیشتر مردم فلسطین در کرانۀ 
باختری در شهرهای بزرگ و کوچک 
مثل نابلوس و طولکرم زندگی می 

کنند.

رام اهلل – مرکز سیاسی و اقتصادی تشکیالت خودگردان 
فلسطین 



•  پس از اینکه اسرائیل در سال 1967 (1346 هـ.ش.( 
کرانۀ باختری را از اردن و غزه را از مصر گرفت، 

کشورهای عربی پیشنهاد صلح اسرائیل را در ازای 
برگرداندن سرزمین های تصرف شده نپذیرفتند. 

•  اسرائیل برای اطمینان از امنیت خود شروع به 
شهرک سازی در این سرزمینها کرد و مردم اسرائیل 
دوباره ساکن سرزمینهایی شدند خانواده های آنها 

در کرانۀ باختری مالک آن بودند و یهودیان پیش از 
اینکه در جنگ 1948 از آجنا اخراج شوند هزاران 

سال در آجنا سکونت داشتند. 

•  شهرکهای اسرائیل در کمتر از 1,7 درصد از 
زمینهای کرانۀ باختری بنا شده اند.1 

•  هشتاد درصد از ساکنین اسرائیل در اجتماعات واقع 
شده در نزدیکی یا مجاورت خط سبز زندگی می 

کنند. آنها با امضای توافق نامۀ صلح می توانستند 
با کمترین تغییر در مرز و بدون هیچ تاثیری بر مراکز 
اجتماعات فلسطینیان به اسرائیل ملحق شوند.

اجتماعات اسرائیل 
فراسوی خط سبز 

www.memri.org/bin/ 1  محمود عباس، ژوئن 2009 در نشانی
 ،B`Tselem 1.7% ؛ طبق گزارشlatestnews.cgi?ID=SD244009

www.btselem.org/english/press_releases/20020513.asp
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•��اسرائیل به آزادی ادیان برای هر نوع 
اعتقادی باور دارد. 

 LGBT در اسرائیل اجتماعات  •
)همجنسگرایان زن و مرد، دوجنس گرایان 

و تراجنسیتی ها( حتت حمایت علیه 
تبعیض هستند.

•  حق حتصیل برای مرد و زن برابر است. 

•  در اسرائیل مجازات قتل ناموسی )زنان( 
به اندازۀ دیگر قتلها سنگین است. 

•  همانند آمریکا 53 درصد از زنان در 
اسرائیل جزو نیروی کار هستند. 

•  اسرائیل کشوری دموکراتیک است که 
در آن مردم حق آزادی بیان و جتمع دارند و 
همچنین در آن دادرسی به صورت آزاد و 

عادالنه صورت می گیرد.

حقوق بشر در اسرائیل 



•��در سال 1948 )1327 هـ.ش.( 160,000 نفر 
از اعراب فلسطینی که در اسرائیل ماندند 

شهروند اسرائیل شدند. 
•��در اولین انتخابات پارملان اسرائیل، کنیسه سه 

نفر عرب اسرائیلی به مجلس راه یافتند و در سال 
ـ.ش.( 12 نفر از اعراب اسرائیل  2014 )1393 ه

عضو کنیسه بوده اند. 
•��در حال حاضر 1,6 

میلیون عرب شهروند 
اسرائیل هستند. 

•��زبانهای عربی و عبری 
دو زبان رسمی اسرائیل 

هستند. 
•��اسرائیل سیاستهایی 

مثبت برای اقلیتها 
تصویب کرده است تا 
آنها بتوانند به برابری 
اجتماعی و اقتصادی 

کامل دست پیدا کنند. 

اعراب ساکن اسرائیل 
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•  اسرائیل اولین بیمارستان صحرایی مجهز را در کشور 
زلزله زدۀ هائیتی تاسیس کرد و به قربانیان زلزله های 

ترکیه، یونان و ژاپن یاری رساند. 

•  اسرائیل با ترابری هوایی به اتیوپی جان 90,000 یهودی 
آفریقا را جنات داد. 

•  طرح قلب یک کودک را جنات دهید (SACH) بزرگترین 
طرح جهان برای کمک به کودکان نیازمند جراحی قلب در 

کشورهای فقیر است. 

•  اسرائیل یکی از معدود کشورهایی بود که به "آوارگان 
ویتنامی" که با کشتی از ویتنام گریخته بودند پناه داد. 

•  اسرائیل ساالنه حدود 300 رشتۀ درسی برای کشورهای 
نوپا برگزار می کند و به حدود 200,000 شرکت کننده در 
130 کشور دنیا از آلبانی گرفته تا زیمبابوه در رشته های 

کشاورزی در صحرا، مدیریت آب، پیشگیری از گسترش 
صحرا، پزشکی اورژانس و حوادث، جذب پناهجو و برنامه 

های استخدامی آموزش می دهد.

برنامه های بشر دوستانۀ 
اسرائیل



•  اسرائیل مقام دوم سرانۀ حتصیالت دانشگاهی را پس از 
کانادا دارد. 

•  اسرائیل دارای باالترین نسبت آموزش متخصصان و 
دانشمندان را دارد، معادل 135 نفر از هر 10,000 شهروند، در 
برابر نسبتهای 70 نفر در آمریکا، و 60 نفر در ژاپن، و کمتر از 

81 نفر در آملان. 
•  پس از درۀ سیلیکون (Silicon Valley)، اسرائیل باالترین میزان 

مترکز شرکتهای دارای فن آوری پیشرفته را در جهان داراست. 
•  اسرائیل پس از آمریکا و چین دارای بیشترین تعداد شرکتهای 

حاضر در بورس نزدک (NASDAQ) می باشد. 

اختراعات اسرائیل: 
 •  بیشترین سهم در ساخت سیستم عامل 

ویندوز NT )مایکروسافت-اسرائیل( 
 •  فن آوریهای پیام رسان فوری و اتاق 

AOL گفتگوی
 •  اولین نرم افزار ویروس یاب رایانه های 

شخصی 
•  فن آوری پست صوتی 

•  تراشه های الکترو نوری و فن آوری نانو 
•  بعضی از فن آوریهای تلفن همراه )موتوروال-اسرائیل( 

•  ریزتراشۀ پنتیوم 4 برای رایانه های شخصی 
•  ریزتراشۀ سنترینو برای رایانه های کیفی 

(Waze) نرم افزار رهیاب  •

نوآوری های اسرائیل – آیا 
می دانستید؟ 
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به ما در ارسال این کتابچه به 
دانشجویان و رهبران اجتماعات 

در سراسر دنیا یاری برسانید 

از موسسۀ StandWithUs حمایت کنید 
کمکهای سخاومتندانۀ خود را به نشانی ما 

ارسال کنید: 
StandWithUs, PO Box 341069
Los Angeles, CA 90034-1069

info@standwithus.com�•�310.836.6140

کتابچه های بیشتری سفارش دهید: 
shipping@standwithus.com

 
سایر کتابهای ما را در نشانی زیر ببینید: 

www.standwithus.com
 

معلمان! برنامۀ درسی را در نشانی های زیر مشاهده کنید: 
www.learnisrael.org و  

www.standwithus.com/TEACHINGTOOLS

موسسۀ StandWithUs )یا متحد اسرائیل در شرایط 
اضطراری( طبق بخش 501(3)(c) قانون درآمدهای درون مرزی 

معاف از پرداخت مالیات است. 

EVELYN &
DR. SHMUEL

KATZ


