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واحد سیاسی بسیج دانشجویی 

 دانشگاه صنعتی شریف

" معامله  قر ن"  نامه ویژه  
1398بهمن ماه    

که جنگد شاید شکست بخورد اما کسی کسی که می

شود حتما شکست خورده !تسلیم می  

دوست پدرم وقتی دید حریف آن قلدر ها نخواهند شد، فریادی کشید "

و با چاقویی که در دستش بود روی صورت خودش را زخمی کرد و 

ذاشتند. جای مبارز طلبید. زورگیر ها تا این صحنه را دیدند پا به فرار گ

"آن زخم هنوز روی صورت دوست پدرم هست...  

یکی از دوستتتانم چند وقت پیش، چی ی شتتبیه این خاطر  را برای من 

ست و  ست که زورگیر ها در خیابان در ج تعریف کرد  بود. واقعیت این ا

شما یک تلفن همرا  و  ستند. فرض کنید  ضعیف تر ه جوی طعمه های 

ستید. عقل  شغول قدم زدن ه یک لپ تاپ به همرا  دارید و در خیابان م

ستید خود را در خیابان های کند حتی حکم می ضعیفی ه شما آدم  اگر 

خطرناک قوی و زورمند نشتتتان دهید. یک اشتتتتبا  م لک در برابر این 

صور کنید می سلیم شدن در برابر آن زورگیر ها این است که ت توانید با ت

تاپ شتتما ها گوشتتی خود را به راحتی در اختیارشتتان قرار دهید تا از لپ

در ج ان  طعمه در دسترسی را رها کنند؟ چرا باید همچینبگذرند. 

ای زورگیر وجود دارند. در مورد تعامل با این زورگیر ها اما عد  هم عد 

توانند کنند اگر به خواسته های نامشروع  آنان تن دهند میای گمان می

  چنین              چرا باید بقیه ستترمایه های خود را حفک کنند. اما این زورگیرها 

سی را رها کنند؟ طعمه د ستر سته زورگیرمیر د  دانید فرق این دو د

پوشتتند و خود را با چیستتتز زورگیر های بین المللی کت و شتتلوار می

دهند. کارِ این رستتانه ها رستتانه هایشتتان طرفدار حقوق بشتتر جلو  می

فرض کنید فلستتطینی ها یک بار دیگر عقن نشتتینی کنند. این بار 

شور متجاوز و پذیرش  جدی تر از قبل و شناختن ک سمیت  با به ر

شت آواگان و حق مالکیت خود بر قدس و... دو ما   سلن حق بازگ

آویو رخ دهد و اسرائیلی ها بگویند کار بعد انفجاری مشکوک در تل

فلستتطینی ها بود ، رستتانه هایشتتان هم تائید کنند. به خاطر این 

سرائ سرزمین های جدیدانفجار ا شرایط دیگری  یل ادعا کند که  و 

  می خواهد، یا دوبار  جنگ و خون ری ی ... سوال این است:

 چرا باید همچین طعمه در دسترسی را رها کنند؟

 

 حمیدرضا  مشکین

اعضای تحریریه : حمیدرضا مشکین، مصطفی 

 ، محمد صادق یارعلی،حسین کریمیمحمد د ،  سرم

  امیر محمد ایلبیگی ، محمد حسین قدسی پور

پوشتتند و خود را با چیستتتز زورگیر های بین المللی کت و شتتلوار می

دهند. کارِ این رستتانه ها رستتانه هایشتتان طرفدار حقوق بشتتر جلو  می

دانید چیستتتز آن ها هر مرحله از تجاوز های متعدد این زورگیران می

دهند. انگار نه انگار که قبلتر هم این به نشتتتان می« معامله»را یک 

دانید اسلحه شان چیستز مله بار ها تکرار شد  است و میاصطالح معا

فراموش کردن مردم. بگذارید مثالی تخیلی ب نم: چند ستتتال پیش در 

شستند. مشکل این بود که یک  مریخ دو کشور باهم پای می  مذاکر  ن

شت )به  صلح آمی  دا سازمان های ی بار تائید چندطرف یک فناوری 

و کشور دیگر این را دوست نداشت و همچنین از بین المللی در مریخ( 

شد  شته بود. قرار  شار گذا شور اول را تحت ف آن زورگیرها بود، پس ک

کشور اول فناوری خودش را فلج کند به شرطی که کشور دوم دست از 

شور دوم بعد از مدتی گفت  شد اما ک شار آوردن بردارد. توافق انجام  ف

کشتتور اول راضتتی نیستتت و باید  که از وجود یک فناوری دیگر هم در

دوبار  با هم مذاکر  کنند وگرنه آش همان است و کاسه همان. سوالی 

اگر بعد از توافق دوم هم  "آید این استتت که برای آدم به وجود می

آن رسانه هایی که گفتم این است  کار "همین اتفاق تکرار شد چه؟

 تعاماالت ریختااین ستتتوال برای کستتتی پیش بیاید. اگر  که نگذارند

این تاریخ پر استتت از همین جلو آمدن  بنگریم استترائیل و فلستتطین را

قدم استتترائیل و توجیه رستتتانه های حامیِ آن. استتترائیل  به های قدم

سطی شکیلش با وجود مقاومت فل نی ها، به مرحله به مرحله از ابتدای ت

م.بگذارید با یک سوال یادداشتم را تمام کنتجاوز خود ادامه داد .،   

فرض کنید فلسطینی ها یک بار دیگر عقن نشینی کنند. این بار 

@OmatVahedeh 



 

 
، آنچه که باید پیش از بررسی می باشدسرائیل در ازای به رسمیت شناختن دولت فلسطین توسط اسرائیل معامله قرن طرح پیشنهادی دولت ترامپ برای حل مساله فلسطین است که به دنبال عادی سازی روابط اعراب و ا

بیشتر به آن توجه داشت آن است که دو اینفوگرافی که در زیر میبینید تاپیش از انتشار رسمی متن وجزئیات طرح موسوم به معاله قرن توسط کاخ سفید و براساس اطالعات رسانهای شده وداده های موجود که بیشتر مربوط 

رگزاری شده.عبری، عربی منطقه هستند تهیه شده اند، و متن و جزئیات تازه انتشار یافته از معامله قرن درکانال                                بارسانه های از جمله کوشنر داماد ترامپ )و مجری طرح(  و به اظهارات مقامات امریکایی  

؟! امام موسی صدر با کدام قذافی مبارزه کرد  
یمی  محمد حسین  کر

و در آخرین مرحله از سفر  1357ش ریور  3صدر در موسی امام 

معمر  ای خود به برخی کشورهای عربی، بنابر دعوت رسمی دور 

 ش ریور در آنجا ربود  شد 9قذافی به کشور لیبی وارد و در روز 

امام موسی صدراز این سفر این درحالی بود که هدف اصلی  ،

لن حمایت کشورهای مختلف درج ت پایان دادن به ، جدور  ای

ین درگیر در جنگ داخلی لبنان بود ...پشتیبانی از طرف  

  

 

های همه جانبه با فعالیت امام موسی صدر که

پایان دادن نقش اصلی را در خود در لبنان، 

تقویت موقعیت  لبنان، به جنگ داخلی

و سایر اقشار مردم لبنان و  شیعیان اجتماعی
ایفا کرد  بود ، نه  حمایت از آرمان فلسطین

تن ا در میان شیعیان و مردم لبنان بلکه 

درمیان عموم جامعه و نخبگان ج ان اسالم 

واروپا محبوبیت و جایگا  ویژ  ای پیدا کرد  
بود و مواضع و اقدامات ایشان درمعادالت 

 سیاسی تاثیر انکار ناپذیری داشت.،

اما چه می شود که امام موسی صدر در لیبی  

و به دستور قذافی ) بنا بر مدارک موجود( 

ربود  می شودز چرا قذافی امام صدر را مانعی 

در جلوی راهش میبیندز مگرکدام  .           
نقشه وکدام طرح و برنامه ری ی  قذافی به 

واسطه امام با شکست روبرو شد  ، که او امام 

قذافی به   وکدام طرح و برنامه ری ینقشه 

واسطه امام با شکست روبرو شد  ، که او امام را 
ی ف میدن این دشمن یا مانع یافته استز برا

          ...کردرا بررسیسوی ماجرا موضوع باید آن

دهه هفتاد میالدی قذافی جوان مدتی است که 

را به دست گرفته و سرمست از در لیبی قدرت 

رهبری رویای سروری برج ان عرب و قدرت، 
مسلمانان را در سر میپروراند، او که کتاب سب  

حتی  را نوشته و آن را مانیفست حکومتش و

چند سال بعد دانسته  !جایگ ین قرآن برمیشمرد

یا نادانسته مجری وپشتیبان اصلی در طرح 
) که هدف   اسرائیلی اخراج مسیحیان از لبنان

آن جانشینی آوارگان فلسطینی درلبنان بعنوان 

و خالصی اسرائیل از دست " جایگ ین وطن"

و... برای ت ییج و  "سرزمین اسالمی  را ندارند
ترغین افکار عمومی مسلمانان بر علیه 

ست ( می سطنی ا ضل آوارگان فل شود، او با مع
ندگی "جمالتی همچون  یان حق ز  درمستتتیح

و... برای ت ییج و  "ستترزمین استتالمی  را ندارند

ترغین افکار عمومی مسلمانان بر علیه مسیحیان 

نان تالش می بانی در لب کند و حمایت وپشتتتتی
تمام عیاری از گرو  های مستتلح مستتلمان )غالبا 

جام  نان ان نگ داخلی لب هن( در ج مذ ستتتنی 

شور می دهد وبه دنبال جلن حمایت وهمراهی ک

های دیگر و زمینه ستتتازی برای تحقق رویا ها 
این ب ب ه استتتت  که امام واهدافش استتتت ، در 

موستی صتدر با بصتیرت دینی و ستیاستی مثال 

های دیگر و زمینه سازی برای تحقق رویا ها 

امام  واهدافش است ، در این ب ب ه است  که

موسی صدر با بصیرت دینی و سیاسی مثال 
زدنی اش ،منفعت بری برند  اصلی این جنگ 

خانمان سوز)اسرائیل( را به خوبی می شناسد 

زد، و در برابر این اقدامات به مقابله میپردا

 امام با گفت و گو و تالش های پیاپی ب مرا 

 

رود و ماجرای دعوت قذافی به لیبی می

اتفاق می افتد.ربایش ایشان   

@OmatVahedeh 



  

مد  مصطفی  سر
سیاسی و مذهبی لبنان ،ثبات وآرامش را به لبنان  رهبران ...

بازگرداند  و برای پایان دادن ن ایی جنگ به دنبال جلن نظر 

برای قطع پشتیبانی از طرفین جنگ درحال دولت های منطقه 
با دعوت قذافی به  سفر به کشورهای اسالمی مختلف است که

ی افتد.رود و ماجرای ربایش ایشان اتفاق ملیبی می  

این ماجرای تاریخی که در حدود نیم قرن پیش تالش های 

استکبار برای فیصله دادن به نگرانی اسرائیل از جانن آوارگان 

فلسطینی با ایجاد وطن جایگ ین را ناکام گ اشته یکی از 

جایگا  اسرائیل در منطقه چندین تالش بی نتیجه برای تثبیت 
است ، مطالعه بیشتر رویدادهای مشابه نشان میدهد که آنچه 

به دنبال  "قرنمعامله  "امریکا و بن سلمان جوان تحت عنوان 

    مرا  نخواهدداشت.هشکست مجدد بهای ج آن هستند،نتیجه

 

 

 

 

 

سه شنبه هفته اخیر کاخ سفید شاهد یکی از م مترین 

خود بود: رونمایی رسمی از طرح صلح غرب فعالیت های 
آسیا موسوم به معامله قرن توسط رئیس جم ور آمریکا، 

نخست وزیر رژیم ص یونیستی و نمایندگان چند کشور 

دیگر. طرحی که اعالم آن، واکنش های مختلفی را در 

سرتاسر ج ان به دنبال داشت. آمریکا و هم پیمانانش 
دانند، ای ب رگ خود میاجرای این طرح را ج و موفقیت ه

اما در مقابل، مخالفان با اعالم اعتراضات خود، سعی بر 

جلوگیری از اجرای این طرح دارند. مفاد این طرح به ظاهر 

دو جانبه و دربرگیرند  منافع هر دو طرف است اما بسیاری 
از کارشناسان بر این باورند که با توجه به عدم پذیرش 

ل دیگر، اجرای این طرح طرف فلسطینی و بسیاری دالی

گردد که همرا  با شکست خواهد بود. این سوال مطرح می

اگر این توافق، تامین کنند  منافع دو طرف است، چرا 
مورد استقبال فلسطینیان قرار نگرفته استز اگر بخواهیم 

خود را درگیر ج ئیات نکنیم و خالصه تحلیلی از طرح 

و رژیم ص یونیستی داشته باشیم، شاید بتوان گفت آمریکا 

بواسطه این طرح، در پی تشکیل دولتی وابسته و تحت 
کنترلی از فلسطین است که نه تن ا مرز مشترکی با 

کشورهای مجاور ندارد، بلکه همچون مجمع الج ایری از 

هم گسسته و منفک، محاط در اسرائیل به حیات خود 

ادامه خواهد داد. فلسطین جدید ارتشی نخواهد داشت، 
وظیفه دفاع از آن برع د  اسرائیل بود  و فلسطین  بلکه

بابت آن ه ینه خواهد پرداخت و این با فرض تشکیل 

دولت مستقل در طرح، درتناقض است. ش ر قدس که هم 

اکنون بخشی از آن تحت اشغال رژیم ص یونیستی و بخش 
شرقی آن در دست فلسطین است، بطور کامل بعنوان 

د شد و پایتخت فلسطین پایتخت اسرائیل محسوب خواه

به ابودیس منتقل می شود. در حالیکه این موضوع نقض 

قوانین بین المللی میباشد. عالو  بر تمامی این موارد، خلع 
سالح کامل غ   نی  ج و موارد م م مندرج در طرحی ست 

 که بایستی مورد تایید طرفین قرار گیرد.

ه آنچه معامله قرن در صورت اجرا، رژیم ص یونیستی را ب

رساند و در برابر صرفا چندین تع د برای خواهد میمی

هایی در پروژ  و حمایت های مادی می دهد. ایجاد پروژ 
میلیارد دالر با حمایت مالی  50دولت فلسطین به ارزش 

کشورهای حوز  خلیج فارس، حل مسأله آوارگان خارج از 

ان      مرزهای اسرائیل، ایجاد صندوق پرداخت غرامت به آوارگ

 ها برای دور  انتقالی چ ارساله ج و سازیو توقف ش رک

 

ص یونیستی خواهد بود.امتیازات آمریکا و تع دات رژیم
اسارئیل ، به طور خاص شخص دونالد ترامپ و نتانیاهو در 

چه مفید است مورد بحث قرار این طرح مشخص است. آن

 گیرد، نقش وموضع دولت ها ومردم منطقه است.

جم وری اسالمی ایران و هم پیمانان آن در محور مقاومت 

در منطقه، هموار  و از ابتدا بعنوان یکی از سرسخت ترین 
شوند. از نظر ایران، قدس، مخالفان معامله قرن تلقی می

فلسطین، سرزمین پایتخت بالمنازع فلسطین، و سرزمین 

مادری مردم آن از ابتدا تا کنون بود  و حضور اشغالگران 

ص یونیستی از همان ابتدا نامشروع و غیرقانونی بود  است. 
ایران معامله قرن را صرفا برنامه ای برای تامین امنیت 

رژیم ص یونیستی در منطقه میداند و با تکیه بر پشتوانه 

 کرد  است. ایدئولوژیک، هموار  آن را محکوم

دولت ترکیه نی  به حمایت از فلسطین و محکوم کردن 

کند با معامله قرن روی آورد  است. ترکیه سعی می

حمایت از فلسطین، پشتوانه ایدئولوژیک و تاثیر خود در 
منطقه را تقویت کرد  و از طرفی با حفک روابط خود با 

با کند اسرائیل، منافعش را تامین نماید. قطر نی  سعی می

در »  از تمام برنامه های صلح در منطقه"موضعی دوگانه، 

تا به این وسیله  "حمایت کند« چارچوب قوانین بین الملل
هم روابط خود با آمریکا را حفک کرد  و هم فلسطین را 

داشته باشد. هر چند تاکید می کند این صلح، ج  با رجوع 

 و تحقق دولتی مستقل ممکن نیست. 1967به مرز های 

ما مواضع کشور های لیبرال عمدتا متفاوت است. دولت ا

های امارات و بحرین با حضور نمایندگان خود در نشست 

رونمایی از طرح، م ر تاییدی بر حمایت خود از آن زدند. 
عربستان سعودی نی  باوجود حضور نداشتن در نشست، 

قویا از آن حمایت نمود. اما اردن با اینکه نمایند  ای در 

اشت، با چرخش صد و هشتاد درجه ای، موضع نشست د

خود را به مخالفت کامل تغییر داد.دولت مصر نی  همانطور 
که انتظار می رفت به حمایت از طرح، اما کامال محتاطانه 

  پرداخت تا احتماال مخالفت مردم کشورش را بر نیانگی د.

توان فلسطین را اصلی ترین مسئله ج ان با اینکه می

ن عرب دانست، اما گویا دولت های لیبرال اسالم و ج ا

منطقه به دنبال گشودن بابی برای رسیدن به منافع خود با 

 عبور از سد فلسطین هستند.

توان نتیجه گیری کرد، از آنجا که طرح بطور کلی می

معامله قرن نه تن ا از لحاظ قوانین بین المللی دارای نقص 
جامع برای صلح است و از طرفی بیشتر از آنکه یک توافق 

و مورد پذیرش طرفین باشد، تامین کنند  منافع رژیم 

ص یونیستی است، راهی برای موفقیت در منطقه نخواهد 

داشت، بلکه پس از شکست، ضربه های بیشتری بر پیکر 
 صاحبان و حامیان آن وارد خواهد کرد.

 

متن کامل  معامله قرن 

 ) انگلیسی و عربی (

برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص این مطلب شما را 

ساخته شبکه الجزیره  "امام وسرهنگ"به دیدن مستند 

ن بارکد مقابل مستند مذکور را دعوت میکنیم ) با اسک

 با زیرنویس فارسی ببینید(



موارد جدیدی معامله ی قرن به دنبال چیست و چه 

 نسبت به طرح های گذشته دارد ؟

ها خاصتا دولتمردان طرحی است که امریکایی "معامله قرن"

کنونی آن ا یعنی ترامپ و کوشنر و دیگران آن را مطرح 

کرد  اند و میتوان آن را طرحی برای نظم جدید منطقه با 

محوریت هضم مساله فلسطین از مسائل موجود دانست ، 
خواهیم قضیه ی فلسطین را برای که می گویندآن ا می

همیشه حل کنیم! ، میتوان گفت که طرح کنونی به نوعی 

تکمیل شد  ی طرح پیشین دودولت است، اما امریکایی ها 

از آنچه که در گذشته میگفتند بسیار پا را فراتر گذاشته اند 
،  "قدس پایتخت اسرائیل است"و دیگر صراحتا میگویند 

و  "کرانه باختری را از اسرائیل میدانند بخشی از"صراحتا 

و...  "جوالن را بعنوان خاک اسرائیل به رسمیت میشناسند"

درحالی که درگذشته چنین چی  هایی مطرح نبود  وحتی 
دراسناد وزارت خارجه ی امریکا از این مناطق به عنوان 

را با  "معامله قرن"مناطق اشغالی نام برد  میشد ، آنچه 

کند این است که سعی دارد اهدافی را می گذشته متفاوت

نمود عملیاتی کند ،آن هم تر میکه درگذشته دست نایافتنی
با استفاد  از پول وحمایت کشورهای عربی ، موضوعی که 

را با برگ اری نشست منامه دید ، نشستی توان شروع آنمی

که به ب انه یک طرح اقتصادی مشترک با کشورهای عربی 

به دنبال همرا  کردن اعراب با این طرح  بود!برگ ار شد و   

نشست اقتصادی منامه مشخصا به دنبال چه طرح 

منطقه اقتصادی "های اقتصادی بود؟ آیا مساله بر سر 

)وترغیب فلسطینی ها به ترک خاک خود به "سینا

زنی هایی که بهانه فرصت های شغلی( هست؟ یا گمانه

شود..؟ان میمبنی بر ایجاد وطن جایگزین برای آورگ  

اگر بخواهیم به مواضع رسمی اتکا کنیم، تن ا موضع رسمی 

که در اختیار داریم مطالن گفته شد  )عمدتا از زبان 

کوشنر( در نشست منامه  است،دراینصورت درخصوص اینکه 

مساله "، "آیا واقعا دولت فلسطین تشکیل خواهد شدز "
چه  بر سر آورگان"یا  "خواهد حل شودزقدس چگونه می

هنوز به طور واضح ج ئیاتی اعالم نشد ، ولی  "خواهد آمدز

وقتی مثال چند روز پیش وزارت خارجه امریکا رسما نام 
تشکیالت خودگردان فلسطین یا آنچه بعنوان دولت قانونی 

فلسطین شناخته می شود را از لیست خود حذف کرد  و 

عمال از این پس کشوری با نام فلسطین را به رسمیت نمی 

شناسد،و موارد مشاابه دیگری که تاکنون از دولت ترامپ 
ف میم که اهداف اصلی )درخصوص فلسطین(دید  ایم می

آن ها فراتر از این است )که حتی اندک دارایی کنونی 

                     فلسطینیان را هم تحمل کنند!( و گذشت زمان نشان خواهد

دنبال چیستز اما آنچه اد که دولت امریکا به واقع .        دد
که مشخص است مساله بسیار فراتر از گذشته خواهد بود و 

مانند گذشته مطرح نیست یا  "دو دولت"قطعا دیگر مساله 

مشخص است مساله بسیار فراتر از گذشته خواهد بود و که 
مانند گذشته مطرح نیست یا  "دو دولت"قطعا دیگر مساله 

حقیی برای فلسطینیان از قدس وجود نخواهد داشت و چی ی 

بنام آوارگان هم مانند امروز مطرح نخواهد بود، همانطور که 

من دیگر به سازمان "بینیم ترامپ حتی گفته است که می 
ه آوارگان ، سازمانی که وظیفه کمک ب"آندوا پول نخواهم داد! 

فلسطینی را داشت، وقتی چنین مسائلی مطرح میشود یعنی 

اینکه ما دیگر فلسطینی که آوار  است را قبول نداریم و در 

نی   "حق بازگشت"نتیجه نادید  گرفتن آوارگان چی ی بنام 
برای آن ا مطرح نخواهد بود! امریکایی ها شاید اآلن بصراحت 

گویند که نمی ثال نمیاز اهداف اصلی خود سخن نگویند و م

وجود داشته باشد، ولی از  "دولت فلسطینی"خواهیم اساسا 

اقدامات آن ا مانند حذف نام فلسطین از لیست وزارت خارجه 
یا به رسمیت شناختن قدس بعنوان پایتخت اسرائیل و رد 

موجودیت آوارگان و... متوجه میشویم که آن ا به دنبال ان 

گردانی که امروز بعنوان هستند که همین تشکیالت خود

ها وجود دارد هم درآیند  نباشددولت فلسطین وهمسو با آن  

مطلوبی (  نتیجه 98اقتصادی منامه )شهریورآیا نشست 

 هم برای برگزارکنندگانش به همراه داشت یا نه ؟

صفحه ای ارائه کرد، که بیش از  6در منامه آمریکا یک طرح 

مله قرن را ب مرا  آنکه توضیحات واضحی از ج ئیات معا

داشته باشد معطوف به ارائه یک دورنمای مثبت از آیند  
منطقه و حل و فصل اختالفات اعراب و اسرائیل درصورت 

تحقق معامله قرن است، از این رو هدف این نشست این بود  

که تالشی صورت بگیرد تا کشورهای عربی ترغین بشوند به 

مله قرن، و چی ی که همراهی و مشارکت با امریکا برای معا
کوشنر در منامه به دنبال آن است ارائه همین دورنما و 

شود معامله قرن به دستاوردهای اقتصادی و.. ای که ادعا می

دولت "همرا  دارد است،دورنمایی که مثال درآن از چی ی بنام 

شود اما هیچ توضیحی در خصوص سخن گفته می "فلسطین
عامله قرن از دولت فلسطینی حیطه اختیارات یا تعریفی که م

دارد داد  نمیشود، و هدف این نبود  که مثال چند شرکت 

عربی تاسیس شود و کار را شروع کرد  یا بخشی از پروژ  

معامله قرن شوند، فقط نوعی انگی   بخشی و وعد  دادن از 
آیند  ب تر برای ترغین کشورهای عربی مطرح است، با این 

ت منامه در هدف خود که توان گفت که نشسوجود می

رونمایی از بخشی از معامله قرن بود موفق بود  و عمال 

 امریکایی ها هدفی بیشتر از این نداشته اند.

تا  "معامله قرن"جزئیات دلیل رسانه ای نشدن کامل 

ینکه مدت ها پس از زمزمه وجود چنین طرحی و ا

تعلل تاجای ممکن امریکایی ها در ارائه جزئیات آن 

آیا انتخابات اسرائیل و اهمیت پیروزی  چیست؟د میکنن

 نتانیاهو دراین انتخابات علت اصلی این مساله است؟

آیا انتخابات اسرائیل و اهمیت پیروزی  چیست؟میکنند 

 نتانیاهو دراین انتخابات علت اصلی این مساله است؟

بله بخشی از ماجرا قطعا به انتخابات در اسرائیل مربوط 

میشود واینکه چه دولتی روی کار بیاید برای امریکایی ها 

روی  "معامله قرن"م م است ، چرا که آنچه آن ا تحت عنوان 

آن کار میکنند به شدت به مواضع نتانیاهو و ح ب او )ح ب 
ال چپ راستگرای لیکود( ن دیک است، و ممکن است اگر مث

ها در اسرائیل روی کار بیایند، نه اینکه با اصل ماجرا مخالف 

باشند اماحداقل با این شیو  وشدت کنونی مخالفت کنند و 

بگویند چنین روشی نتیجه ی مناسبی نخواهد داشت یا 
تبعات مخرب بیشتری به دنبال دارد، پس میتوان گفت که 

له قرن حداقل تاخیر یکساله اخیر مطرح شدن مساله معام

متأثر از انتخابات اسرائیل بود ، اما به عقید  بند  اینکه 

امریکایی ها از ابتدا ج ئیات طرحی اینچنینی را اعالم نکرد  
اند و سیاست اعالم پله به پله این طرح را در پیش گرفته اند 

کامال هدفمند وعامدانه است ،مساله ای که آن ا به دنبالش 

به نام فلسطین( چی ی هستند )یعنی حذف موجودیتی 
نیست که بتوانی به راحتی آن را بیان کرد و تبعات واکنش ها 

 بینید که کوشنربه آن را درنظر نگرفت ، اگر دقت کنید می

)داماد ترامپ و مجری اصلی طرح معامله قرن( هربار که 

خواهد بخشی از ج ئیات معامله قرن را مطرح کند یک می
و یا مثال نشست منامه را برگ ار گذارد دور سفر منطقه ای می

کند صرفا با این هدف که در چ ارچوب حفک حمایت می

هایی از معامله را مطرح کند.دولت های عربی آرام آرام بخش  

 "وطن جایگزین"آیا اساسا معامله قرن به دنبال ایجاد 

فلسطینی یاساکنین کنونی غزه و کرانه برای آوارگان

در  شهرنئوم  ی سینا یا پروژهباختری ) مثال در منطقه 

؟هست  ( ..یا. عربستان  

پردازی ها و تالش هایی در خصوص از گذشته تاکنون نظریه
و اسکان آوارگان فلسطینی و ساکنین ÷مثال م اجرت دادن 

کنونی غ   و کرانه باختری در شبه ج یر  سینا یا مناطقی از 

تی اردن وعربستان مطرح بود  اما به دلیل مسائل امنی

ومخالفت های شدید مردم و دولت هایی منطقه باچنین 
رسد اما ظاهرا بخشی از هایی انجام آن محال به نظر میطرح

معطوف به اعمال فشار وطرح  "معامله قرن"طرح امریکایی

های تشویقی برای کشورهای همسایه فلسطین برای اعطای 

پذیرای تابعیت به آوارگان فلسطینی است، کشورهایی که 
میلیون آوار  ی فلسطینی هستند به ویژ  اردن)که  6دودح

درصد جمعیت آن فلسطینی است ( البته این کشورها  60

...شدیدا با چنین موردی مخالفند  

های برخی سیاستمداران اروپایی همچون آیا مخالفت

تر اهمیت است یا بیش حائظ "معامله قرن"مکرون با

 
آشنایی بیشتر با ابعاد پنهان و حقایق موجود  و"معامله قرن  "برای روشن تر شدن مساله

پیرامون آن،شهریور امسال با یکی از تحلیلگران متخصص حوزه فلسطین) اندیشکده  

انجام دادیم ، مشروحی از این مصاحبه را در این بخش می خوانید ...تبیین ( مصاحبه    
)تحلیلگر فلسطین( محمد محسن فایضی  

 محمد صادق  یارعلی



های برخی سیاستمداران اروپایی همچون آیا مخالفت

تر اهمیت است یا بیش حائظ "معامله قرن"مکرون با

 یک شوی رسانه ای است؟

بینیم که فرانسه بمانند اکثر کنیم میگذشته نگا اگربه

کشورهای اروپایی هموار  قائل بر سیاست دودولت برای حل 
مساله فلسطین و اسرائیل بود  و حتی پیش از روی کار 

آمدن ترامپ هم دولت های اخیر فرانسه پیشن اد هایی 

درخصوص حل مساله فلسطین ارائه کرد  بودند، بعالو  با 

حضور تاریخی فرانسه درشامات و اینکه فرانسه توجه به 
بطورویژ  درخصوص مناطقی که درعصر استعمار تحت 

قیمومیت داشته هنوز هم حساس است و برایش م م است 

که در تصمیم گیری ها پیرامون این مناطق حضور داشته و 

مورد مشورت قرار بگیرد ، تالش فرانسه برای نقش آفرینی 
ج ئی سنتی از سیاست خارجی این  فعال در مساله فلسطین

کشور بود  و نظرات این چنینی آقای مکرون یا دیگران هم 

بیشتر بر مبنای همین حفک موضع درقبال سیاست های 

پیشین هست و در میدان عمل بروز موثری برای مقابله با 

 معامله قرن ندارد

هست که  "معامله قرن"آیا مساله ی مهمی پیرامون 

مانده باشد یا رسانه ها به درستی به در ایران مغفول 

 آن نپرداخته باشند؟

رهبر انقالب در ایران مورد توجه قرار گرفته و ما ف مید  ایم 

که قضیه حساس وجدی است، اما فضای رسانه ای نتوانسته 
برای عموم جامعه حساسیت الزم را ایجاد کند و برخالف 

ر مساله امریکا که همه تالشش را گذاشته تا هرچه سریع ت

فلسطین را خیلی شیک و بی سر و صدا فیصله ببخشد، عامه 

جامعه هنوز اهمیت مساله را جدی نگرفته اند و دغدغه 
ها ایجاد نشد  است، بعالو  رسانه های داخلی کافی برای آن

نی  بعضا با تالش در القای ناصحیح شکست طراحی دشمن 

یم مثال درخصوص نشست منامه )با دلیل قراردادن تحر

نشست توسط برخی کشورها و... ( وموارد دیگر ناخواسته 
موجن کم اهمیت و بی ثمر جلو  دادن تالش گسترد  

شوند که واقعیت امر می" معامله قرن"دشمن درخصوص 

 این گونه نیست

چیست و چه  "معامله قرن"وظیفه ی ما در قبال 

راهکارهایی برای مقابله با این  طرح واره صهیونیستی 

 وجود دارد؟

در صحنه کنشگری سیاسی باید مجموعه ای از  اوال

های کنشگر مختلف در ها و گرو هماهنگی ها میان تشکل

کشورهای اسالمی و یا حتی فراتر از آن با استفاد  از ظرفیت 

صورت پذیرد و  تع د و..های ج انی چون کشورهای عدم

آگاهسازی درخصوص ضرورت مقابله با چنین توطئه ای از 
طریق برگ اری کنفرانس ها و یا روش های دیگر پیگیری 

شود و از این طریق فشار های سیاسی و دیپلماتیک برای 

مقابله با معامله قرن را شاهد باشیم که البته چنین کاری 

 بسیار مشکل است

بایست با زند  نگه داشتن در بحث نظامی نی  می  دوما

قرن به طور ویژ  پس از هشدارهای  خوشبختانه مساله معامله

رهبر انقالب در ایران مورد توجه قرار گرفته و ما ف مید  ایم 

نتوانسته برای که قضیه حساس وجدی است، اما فضای رسانه 

عموم جامعه حساسیت الزم را ایجاد کند و برخالف امریکا که 
همه تالشش را گذاشته تا هرچه سریع تر مساله فلسطین را 

خیلی شیک و بی سر و صدا فیصله ببخشد، عامه جامعه هنوز 

ها اهمیت مساله را جدی نگرفته اند و دغدغه کافی برای آن

ایجاد نشد  است، بعالو  رسانه های داخلی نی  بعضا با تالش 
ص در القای ناصحیح شکست طراحی دشمن مثال درخصو

نشست منامه )با دلیل قراردادن تحریم نشست توسط برخی 

کشورها و... ( وموارد دیگر ناخواسته موجن کم اهمیت و بی 

معامله "ثمر جلو  دادن تالش گسترد  دشمن درخصوص 

شوند که واقعیت امر این گونه نیستمی "قرن  

چیست و چه  "معامله قرن"وظیفه ی ما در قبال 

مقابله با این  طرح واره صهیونیستی راهکارهایی برای 

 وجود دارد؟

صحنه کنشگری سیاسی باید مجموعه ای از هماهنگی در اوال

های کنشگر مختلف در کشورهای ها و گرو ها میان تشکل

اسالمی و یا حتی فراتر از آن با استفاد  از ظرفیت های 

آگاهسازی پذیرد و.. صورتتع د و.ج انی چون کشورهای عدم
ص ضرورت مقابله با چنین توطئه ای از طریق درخصو

برگ اری کنفرانس ها و یا روش های دیگر پیگیری شود و از 

 این طریق فشار های سیاسی و دیپلماتیک برای مقابله با

در بحث نظامی نی  می بایست با زند  نگه داشتن  دوما

وتقویت هرچه بیشتر مقاومت در عراق ، سوریه و غ   و 

های مجاهد فلسطینی همچون حماس به حمایت از گرو  
مقابله با این توطئه بپردازیم که البته این اصلی ترین اب ار 

مقابله ماست و اسرائیل هم به خوبی از این مساله آگا  است 

توان تحرکات اخیر اسرائیل )با دانستن چنین مساله ای( می

در بمن گ اری و بمباران مواضع نیروهای مقاومت )مانندحشد 
عبی( در عراق ، سوریه ولبنان را نی  مرتبط با این مساله الش

تحلیل کرد، اسرائیل می داند که برای انجام معامله قرن قطعا 

باید مقاومت غ   و لبنان را تضعیف کند و ما را از جوالن دور 

 نگه دارد

فضای اجتماعی و مردمی هست که باید هم مردم  و سوما

واهمیت مساله آگا   خودمان را بیشتر نسبت به حساسیت
کنیم و هم اذهان عمومی در کشورهای عربی منطقه را نسبت 

به خطرات عادی سازی روابط با اسرائیل آگا  کنیم، در سال 

های اخیراسرائیل تالش زیادی برای امر عادی سازی روابط 

انجام داد  و متاسفانه اختالفات ایران و کشورهای عربی بر سر 
کافی  در جوسازی منفی رسانه ای  مساله سوریه به انداز 

برعلیه ما و نتیجتا دور کردن بخش هایی از افکار عمومی 

ج ان عرب و منطقه از همراهی با مواضع ایران در دفاع 

ازآرمان فلسطین موثر بود  که جبران آن نیازمند کار رسانه 

 ای قوی از جانن ما است.

چیست و چه  "معامله قرن"وظیفه ی ما در قبال 

کارهایی برای مقابله با این  طرح وجود دارد؟راه  

در صحنه کنشگری سیاسی باید مجموعه ای از  اوال

های کنشگر مختلف در ها و گرو هماهنگی ها میان تشکل

بسیار مشکل است کاراین معامله قرن را شاهد باشیم که البته  

در بحث نظامی نی  می بایست با زند  نگه داشتن  دوما 

مقابله وتقویت هرچه بیشتر مقاومت در عراق ، سوریه و غ   و 

ن اصلی ترین اب ار مقابله با این توطئه بپردازیم که البته ای

( خوبی ازآن آگا  است )باچنین فرضیاسرائیل هم به ماست و

بمباران مواضع توان تحرکات اسرائیل در بمن گ اری و می
و تالش ها برای  نیروهای مقاومت در عراق ، سوریه ولبنان

را نی  مرتبط با این مساله تحلیل  ترور رهبران جب ه مقاومت

کرد، اسرائیل می داند که برای انجام معامله قرن قطعا باید 

بلندی از  تاجای ممکن ما رامحور مقاومت را تضعیف کند و 

جوالن دور نگه داردهای   

فضای اجتماعی و مردمی هست که باید هم مردم  سوما و

خودمان را بیشتر نسبت به حساسیت واهمیت مساله آگا  
کنیم و هم اذهان عمومی در کشورهای عربی منطقه را نسبت 

به خطرات عادی سازی روابط با اسرائیل آگا  کنیم، در سال 

های اخیراسرائیل تالش زیادی برای امر عادی سازی روابط 

جام داد  و متاسفانه اختالفات ایران و کشورهای عربی بر ان
سر مساله سوریه به انداز  کافی  در جوسازی منفی رسانه ای 

برعلیه ما و نتیجتا دور کردن بخش هایی از افکار عمومی 

ج ان عرب و منطقه از همراهی با مواضع ایران در دفاع 

ار رسانه ازآرمان فلسطین موثر بود  که جبران آن نیازمند ک

 ای قوی از جانن ما است.

 

"اسلو"همچون  نیدروغ یوعده ا  

« معامله قرن»ها ترامپ رسماً از آن چه در رسانه سرانجام
. در دو دیانداز صلح نامکرد و آن را چشم ییرونما شدیم ادی

دربار  آن شد  بود؛ از  یادیز یهایزنسال گذشته گمانه
 انیم یقدس و را  ارتباط تیتا وضع نیفلسط تختیمحل پا

در  د ساخته ش یهاش رک ند یو آ یغ   و کرانه باختر
فاش  یو ادعاها هایزناز گمانه یاری.بخش بسیکرانه باختر

 ستین یزنگمانه گریو د وستیپ قتیبه حق نیشیشد  پ
 تیها را به رسمآن کایاست که آمر یاسیسند س کیبلکه 

تحقق معامله قرن، اقدامات  یبرا کایشناخته است.آمر
دو سال گذشته انجام داد  بود. انتقال سفارت  یط یمختلف

عنوان خاک شناختن جوالن به تیبه قدس، به رسم کایآمر
 تیاز سا نیحذف نام دولت فلسط ،یاشغال یهانیسرزم

به سازمان آنروا  یمال یهاو قطع کمک کایوزارت خارجه آمر
      نیاقدامات بود.ا نیتراز م م یا( نمونهینی)آوارگان فلسط

       داقتصا یب بود سه برابر» :دیعبارات را به خاطر بسپار   .
 غ   و  انیامن م یرا  ارتباط جادیا ، ها ینیسطفل           . 
فرصت  ونیلیمکیاز  شیب جادیا ،یکرانه باختر               .

و فرصت  یخارج یگذارهیسرما یاردیلیم ۵۰وعد   ،یشغل
نقشه  هیکه در حاش ییهامعامله قرن بود. وعد  یبرا ییطال

که با  ییهاارائه شد. وعد  ینیاز دولت فلسط نیعج یا

و فرصت  یخارج یگذارهیسرما یاردیلیم ۵۰وعد   ،یشغل
« فلسطینیان که دولتی به نام خود داشته باشند. یبرا ییطال

های ترامپ به فلسطینیان در شن این عبارات بخشی از وعد 
هایی که در حاشیه نقشه ای رونمایی از معامله قرن بود. وعد 

هایی که با شروطی دولت فلسطینی ارائه شد. وعد عجین از 
از جمله خلع سالح تمام جریانات مقاومت و پذیرش تمام 

هم همرا  بود  است. جارد  انینیفلسط یاز سو معامله قرن
 گرگفته است: ا وزینیکوشنر، داماد ترامپ در مصاحبه با اسکا

 یهاقبول کنند مذاکر  کنند از فرصت هاینیفلسط
نشان  خیمند خواهند شد!اما تارو اشتغال ب ر  یگذارهیسرما
 یهابرداشتن گام یگام برا کیصلح تن ا  یهاطرح نیداد  ا
کامل است. بر اساس توافق مش ور به  یدر اشغالگر یبعد

 نیرابساف و اسحاق  یندگیعرفات به نما اسری انیاسلو که م
قرار  امضا شد، 1993در سال  یستیونیص  میرژ یندگیبه نما
 میشناختن رژ تیبه رسم یشد که ساف به ازا نیبر ا
 یاز سو انینیفلسط ند یعنوان نمابه یستیونیص 
شناخته شود و  ینیعنوان دولت فلسطبه هاستیونیص 
 یو نوار غ   )مرزها یهم از کرانه باختر هاستیونیص 

بر اساس اسلو موضوعات  نیکنند.همچن ینینش( عقن1967
 ییموردتوافق ن ا دیمذاکر  با قیظرف پنج سال از طر یاصل

منازعه را  انیمعاهد ، پا کی هیو دو طرف بر پا گرفتندیقرار م
 نییعبارت بودند از: تع یکردند. موضوعات اصل یاعالم م

 یهاش رک ،ینیش ر قدس، بازگشت آوارگان فلسط فیتکل
 1967سال  یاشغال یهانیکه در سرزم نینش ستیونیص 

 شیمشترک.حال با گذشت ب یمرزها نییاند و تعشد ساخته
از مناطق  یستیونیص  میسال از توافق اسلو نه تن ا رژ 25از 

عنوان خودگردان هرگ  به التیتشک ینکرد ، حت ینینشعقن
 درشناخته نشد  است. اسلو  تیبه رسم ینیدولت فلسط

خودگردان  التیتشک ینکرد ، حت ینینشعقن 1967 یاشغال
 نشتتد  شتتناخته رستتمیت به فلستتطینی دولت عنوانهرگ  به
ست سلو. ا شروعیت و ماهیت کلیدواژ  حقیقت در ا  وجودی م
 تمام با و رستتما نتانیاهو.بود هاصتت یونیستتت اشتتغالگری تداوم

 غور بر استتترائیل حاکمیت حق ترامپ: کند می اعالم وقاحت
شی)اردن سمیت به را( باختری کرانه از بخ ست شناخته ر . ا
 استتاستتی منافع زیرا خورد شتتکستتت همگی قبلی هایطرح

سرائیل“ سته و ”ا سطینیان هایخوا شد  گنجاند  آن در فل  ن
صوص در نتانیاهو سخنان. بود شین های طرح خ  خوبی به پی

 حل و پایان هدف با کدام هیچ ها طرح این که کند می فاش
 در عربی ستتفرای برخی حضتتور و قرن معامله.نیستتت مستتئله
مایی اجالس مه تن ا نه آن، رون قد له حل برای ایم  مستتتئ

 هایگام آغاز برای شتتروعی نقطه بلکه بود، نخواهد فلستتطین
شغالگری بعدی شورهای برخی که روزی. بود خواهد ا  عربی ک
فات یاستتتر چون  با توافق امضتتتای در خود تصتتتمیم از عر

ست شیمان هاص یونی شند پ ست؛ دور با  روز آن کاش اما نی
 داستان به جبران برای تالش و پشیمانی که نباشد دیر قدرآن

شکیالت.شود ختم عرفات ترور  عباس، محمود و خودگردان ت
سرائیل سلو لغو به را ا  کنندمی ت دید حالی در آن از خروج و ا

 خط پایان به استتتلو طرح عمالً قرن معامله از رونمایی با که
 برای باید فلستتطینی -عربی ستتازشتتگر طیف حاال و رستتید 
سته  شریف، قدس ،1967 مرزهای از کمتر آرزوهایی و هاخوا
 .کنند التماس و تالش اسلو هایوعد  و آوارگان بازگشت

 مسلحانه مقاومت فلسطین را  تن ا است؛ روشن تاریخ مسیر 
 ...شد آزاد لبنان و غ   که گونههمان است،

:اشت های اخیر ایشان را میبینید در زیر  یکی از یادد ،  ال کنید   را درشبکه های اجتماعی دنب                                                           میتوانید کانال ایشان با شناسه  فایضی استاد بیشتر از تحلیل ها و پژوهش های   کسب اطالع برای   @Thirdintifada 



.       

از سوی ترامپ با حضور نتانیاهو و بسیاری از  معامله قرن

مسئولین آمریکایی و سفرای برخی کشورها رونمایی شد. 

هایی از کرانه یکی از نکات م م این طرح اف ود  شدن بخش

های اشغالی است. توئیت ترامپ ساعتی باختری به سرزمین

ای بر تقسیم بعد از رونمایی طرح به زبان عربی و ارائه نقشه
مین فلسطین میان دولت فلسطینی واسرائیلی درهمین سرز

.مسئله استراستا واهمیت این  

نگاهی ساد  و بدون توجه به ج ئیات، به چشم کامالً  با

ی قسمت فلسطینی به مشخص است که در کرانه باختر
های ص یونیستی شد  تا ش رکهم جدا تبدیلهایی ازج یر 

این باز در حالی  های اشغالی فرض شوند.ج ئی از سرزمین

های درون قسمت کرانه باختری را است که در نقشه ش رک

 هم مشخص کرد  و آنان را هم به رسمیت شناخته است

 

 

 

 

 

 
 

 شهرکها چرا مهم است؟

هایی هستند که های اسرائیلی آبادیها یا ش رکسکونتگا 

ش روندان رژیم ص یونیستی که غالباً به لحاظ قومی ی ودی 
ها غالباً در باشند. این سکونتگا ها ساکن میهستند در آن

 ۱۹۶۷های فلسطینی که رژیم ص یونیستی در سال سرزمین

ای سوریه قلمرواند وبخش کمی نی  درشد ساخته کرداشغال

                             روز  اشغال شد ۶ارتفاعات جوالن که در همین جنگ 
، این  های فلسطینی اند. در سرزمینشد  اقعو   ..      

ها در منطقه کرانه باختری و در قدس شرقی قرار ش رکش 

.دارند  

ها ناشی از یک سیاست مشخص سازیاما چرایی این ش رک

.شرقی قرار دارندمنطقه کرانه باختری و در قدسش رک ها در  

ها ناشی از یک سیاست مشخص سازیاما چرایی این ش رک

ها برای تداوم اشغال گری بود  است. سیاستی که ص یونیست
های اخیر شدت بیشتری هم گرفته است. اسرائیل در در سال

سازی جدید را ایجاد، کانون ش رک ۶میالدی،  ۲۰۱۹سال 

طرح  ۲۶سازی را تصوین و اعالم کرد که طرح ش رک ۴۰

دارد فلسطین درنظر در اراضی اشغالی ش رک۲۴توسعه  برای  

نگاهی ساده و بدون توجه به جزئیات، به چشم کامالً اب   

که در کرانه باختری قسمت فلسطینی به مشخص است 

جزیره هایی از هم جدا هایی از هم جدا تبدیل شده تا 

جزئی از سرزمین های  شهرک های صهیونیستی

باز در حالی است که در نقشه اشغالی فرض شوند. این 

را هم مشخص  ریشهرک های درون قسمت کرانه باخت

ست.کرده و آنان را به رسمیت شناخته ا  

سازمان ملل متحد نی  در گ ارشی اعالم کرد که رژیم 

ه ار واحد  ۱۰ص یونیستی در سال جاری طرح ساخت 
مسکونی را تصوین کرد  است. این در حالی است که طی دو 

واحد  ۸۰۰ه ار و  ۶ته در مجموع با ساخت سال گذش

مسکونی در اراضی اشغالی موافقت شد  بود. آمارهای ارائه 

نی  نشان « صلح اکنون»شد  از سوی جنبش اسرائیلی 
 ۲۱۲نشین و ش رک ص یونیست ۱۳۲دهد که هم اکنون می

 ۴۲۸نشینی در کرانه باختری احداث شد  که کانون ش رک

.کونت دارنده ار ص یونیست در آن س  

 2019دهد که در سال خوبی نشان میاین آمار به
ها اهمیت دارد؛ اما این سازی چقدر برای ص یونیستش رک

شود که اسرائیل با گسترش این سیاست ازآنجا ناشی می

ها اشغال گری بدون ها در غیاب واکنش غربیش رک

د. دهای را ادامه میری ی و ت اجم نظامی علنی به منطقهخون
نوعی به صورت دوفاکتو این مناطق را ضمیمه ها بهش رک

.انداسرائیل کرد   

تر در جوالن پیاد  شد و درن ایت این سیاست به صورت عیان

عنوان بخشی از به رسمیت شناختن این بخش به
ها هم منجر شد. بر های اشغالی از سوی آمریکاییسرزمین

نشین ودیهای ی درصد از ش رک ۱۰اساس برخی آمار 

ه ار نفر از ی ودیان  20اسرائیل در جوالن قرار دارند؛ و حدود 

ه ار  ۲۰های جوالن سکونت دارند و تن ا اسرائیلی در بلندی
اند. اسرائیل سوری در حال حاضر هنوز در جوالن ماند 

نشینان، منظم و هموار  تالش کرد  است روند اف ایش ش رک

ساس اطالعات مرک  آمار رژیم ای که بر اگونهپیوسته باشد به

نفر به  500، ساالنه بیش از 2000تا  1983ص یونیستی، از 
شد  و پس از آن نی  این نشینان جوالن اف ود تعداد ش رک

تر نفر در هر سال، با شیبی آرام 300روند با اف ایش بیش از 

.ادامه یافته است  

 

واکنش  ابیها در غشهرک نیبا گسترش ا لیاسرائ    
 یو تهاجم نظام یزیربدون خون یاشغال گر هایغرب
به  ینوعها به. شهرکدهدیرا ادامه م یابه منطقه یعلن

.اندکرده لیاسرائ مهیضم مناطق رانیصورت دوفاکتو ا  

 ترس و شهرکسازی؛ اهرم فشار بر جامعه اسرائیلی
های اجرایی ترین اهرمالقای ترس و دوقطبی، یکی از اصلی

 سازیهایش باالخص در ش رکاسرائیل در تداوم اشغالگری

 اندهای کرانه باختری است. مسئولین ص یونیستی سعی کرد 

ها را به بقا و ماهیت رژیم ارتباط دهند تا افکار عمومی ش رک
، وزیر «نفتالی بنت»طور نمونه داخلی این ه ینه را بپردازد. به

کنونی چند ما  پیش )قبل از پیوستن به دولت نتانیاهو( با 

پس از انتخابات « نقشه معامله قرن»ای از آنچه انتشار نقشه

گوید: این وضعیت قاد کرد  و میپارلمانی اسرائیل خواند  انت
وار خواهد بود! معامله قرنی های اسرائیلی کابوسبرای ش رک

که قرار است فوراً پس از انتخابات اجرایی شود، بر این اساس 

درصد کرانه  90های سیا  فلسطین خواهد بود و است. بخش

های اسرائیلی گیرد و نقاط سفید ج یر باختری را در بر می
 360قیانوس فلسطین هستند که قرار است به صورت در دل ا

ای در محاصر  حماس، تنظیم و سازمان آزادی بخش درجه

فلسطین باشد. این وضع برای همه ساکنان آریل، عوفرا، 

وار خواهد بود و در واقع پایان ش رک کریات اربع کابوس
هاست! فقط یمینا  در برابر طرح ج ایر اسرائیلی در دل 

!هد ایستادفلسطین خوا  

نقشه نفتالی بنت در حقیقت 

برجسته سازی همان نقاط قرم  

های در نقشه ترامپ و ش رک
درون کرانه باختری است. این 

نمایی در حقیقت ب رگ

کنند  افکار کنند  و اقناعتکمیل

عمومی داخلی اسرائیل برای 
هایشان رسمی کردن اشغالگری

 در کرانه باختری است

یک نظرسنجی که از سوی مرک  وابسته به رادیو براساس 

ها موافق درصد ص یونیست ۰۶ت یه شد ، بیش از اسرائیل 
اما نکته آن است که طبق  تشکیل کشور فلسطین هستند

ای نظرسنجی روزنامه المصدر موافق تشکیل دولت فلسطینی

خلع سالح شد  هستند که بیشتر شبیه به اختیارات یک 

اما یکی از سواالتی که به خوبی . ته باشدش رداری را در داش
می ان حمایت و همچنین برداشت جامعه ص یونیستی را در 

این سؤال نظرسنجی . دهدقبال طرح دو دولت نشان می

موسسه تحقیقاتی مرک  امور عمومی اورشلیم است که پرسید  

کنید که خروج اسرائیل از مرزهای آیا فکر می»شد  است: 
یری با فلسطینیان را به ارمغان خواهد آوردز، پایان درگ۱۹۶۷ » 

 ۶۵برانگی  است؛ زیرا حدود نتایج پاسخ دهندگان، بسیار تعجن

درصد معتقدند این اتفاق امنیت زا نخواهد بود و رژیم 

  

 باختری بایر بافت اجتماعی کرانه معامله قرن و تغی

س ایی برکنش  سازی ها، تأثیرات ب ش رک  محوریت 

اجتماعی فلستتتطینیان با صتتت یونیستتتت ها خواهد 

شتر منازل،  شت. آوارگی احتمالی، تخرین های بی دا

شیه ای آن در  ش رهای حا شدید تنش در قدس و  ت

های  گا   مد، ایستتتت فت و آ چالش ر نار اف ایش  ک

صتتادی بازرستتی و دیوار حائل زندگی اجتماعی و اقت

 فلسطینیان را بیش ازپیش دچار مشکل خواهد کرد

    ه قرنــــــــــمعامل

" 

" 
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  نتایج پاسخ دهندگان، بسیار تعجنبرانگی  است؛ زیرا حدود 
۶۵ درصد معتقدند این اتفاق امنیت زا نخواهد بود و رژیم 
ص یونیستی را از آتش و درگیری نجات نخواهد داد؛ و در 
مقابل تن ا ۹ درصد به امنیت زا بودن این اقدام باور محکم 
دارند. این سواالت نشان میدهد که سیاست ص یونیستها 

برای اقناع بخش زیادی از افکار عمومیاش برای اشغال کرانه 
باختری علیرغم ضدیت با تمام قطعنامههای سازمان ملل و 

 مخالفت کشورها موفق آمی  بود  است.

   بر اساس یک نظرسنجی که از سوی مرکز وابسته به 
رادیو رژیم صهیونیستی تهیه شده، بیش از ۶۰ درصد 

صهیونیستها موافق تشکیل کشور فلسطین هستند؛ 
اما نکته آن است که طبق نظرسنجی روزنامه المصدر 

موافق تشکیل دولت فلسطینیای خلع سالح شده 
هستند که بیشتر شبیه به اختیارات یک شهرداری را 

 در دست داشته باشد.

 یهودیان مذهبی مهاجر؛ به مقصد شهرکها
ترین راهبردها و اهدافی که رژیم ص یونیستی از یکی از م م

ها و سازینماید، تداوم ش رکجذب ی ودیان دنبال می

سازی ش رهای اشغالی در کرانه باختری از جمله ی ودی

قدس شریف است. هموار  ی ودیان م اجر با توجه به نگرش 

سیاسی، اقتصادی و مذهبی خویش، ش رهای گوناگونی را 
توان گفت طور کلی مینمایند. بهاسکان انتخاب می برای

ی ودیان مذهبی یا ارتودکس قدس اشغالی و ش رهای 

مذهبی چون الخلیل و یا ن دیک به کرانه باختری و 

نمایند. این در حالی است که ها را انتخاب میش رک
آویو، حیفا و نتانیا را برای اسکان سکوالرها بیشتر تل

جذب ی ودیانی که مشتاق به حضور در گ ینند. لذا برمی

ها و قدس اشغالی باشند، برای وزارت جذب و ش رک

تر از دیگر ی ودیان م اجرین رژیم ص یونیستی بسیار حیاتی
است و کاهش م اجرت این گرو  برای رژیم ص یونیستی 

در  ۲۰۱۶های زیادی دارد. نمودار زیر که در سال حساسیت

شد  است، تصدیق کنند   های ص یونیستی منتشررسانه

ها برای سوق دادن م اجرین به قدس تالش ص یونیست
اشغالی است. این نمودار می ان اسکان م اجرین در ش رهای 

ان نش آمار دهد. سال اخیر را نشان می ۱۵گوناگون طی 

دهد ی ودیان فرانسه و آمریکا بیش از دیگر ی ودیان می

.سازندرا برآورد  می آویوم اجر این اشتیاق سردمداران تل  

 

 

 
 

کوچکتر شدن کرانه باختری و تأثیر اجتماعی آن بر 

 زندگی فلسطینیان

ها و نقشه جدید ترامپ سازیسوی داستان ش رکاما در آن
   ها از وضعیت مرزی در کرانه باختری، بر زندگی فلسطینی

تر شدن رفت آمد میان تأثیر مستقیم خواهد داشت. سخت  .

های نظامی تر شدن ایستگا کرانه باختری، گسترد ش رهای 

رود برای و دیوار حائل از حداقل تغییراتی است که انتظار می
اجرایی شدن معامله قرن رخ دهد. گفتنی است برخالف 

و های نظامی تر شدن ایستگا ش رهای کرانه باختری، گسترد 

رود برای دیوار حائل از حداقل تغییراتی است که انتظار می

اجرایی شدن معامله قرن رخ دهد. گفتنی است برخالف آنچه 
ادعا شد  است امروز  حمل و نقل و رفت و آمد اقتصادی و 

غیراقتصادی در کرانه باختری و میان نوار غ   و کرانه و این 

ها، سازیم از ش رکهای زیادی اعدو منطقه با بیرون با چالش

 صرفاً مسئله و روبروست …ها ودیوار حائل و گذرگا 
 هایچالش این بر قرن معامله شدن اجرایی. نیست اقتصادی

اف ود. خواهد فلسطین مردم اقتصادی  

 

 

 

 

 ،یکرانه باختر یشهرها انیتر شدن رفت آمد مسخت   

حائل از  واریو د ینظام یهاستگاهیتر شدن اگسترده

 ییاجرا یبرا رودیاست که انتظار م یراتییحداقل تغ

 .شدن معامله قرن رخ دهد

ها بر اساس نقشه ارائه شد  سازیکه تداوم ش رک ضمن آن

ها روبرو خواهد شد. آوارگانی قطعاً با آوارگی بیشتر فلسطینی

رامپ حذف آنان را ندارند و ت  هیچ س می در طرح جدید که
.زد  استهای آمریکا به آنروا کلیدذف کمکحچند ما  قبل با  

آنروا در حقیقت یک سازمان است که به دنبال ارائه خدمات 

مدنی و اجتماعی به آوارگان فلسطینی در کشورهای عربی 

های فلسطینیان در غرب آسیا و حتی آوارگان مستقر در کمپ
داخل فلسطین و نوار غ   است. تعریفی که آنروا برای آوارگان 

هر فردی که در »دهد عبارت است از: سطینی ارائه میفل

در فلسطین اقامت  1948تا می  1946فاصله زمانی ژوئن 

-داشته و من ل و تمام امالک خود را به دلیل ن اع عربی
این تعریف « از دست داد  است. 1948ص یونیستی در سال 

تاکید دارد و بخش  1948در حقیقت به نوعی بر مرزهای 

را  1973و  1967های آوارگان ناشی از جنگزیادی از 

ما آنچه در مسئله آنروا حائ  اهمیت است، ا. نادید  گرفته است
مسئله آوارگان است. بر اساس آمار ارائه شد  از سوی سازمان 

جمعیت فلسطینیان ج ان  2017آمار فلسطین در پایان سال 

میلیون نفر آن آوارگان  6.7میلیون نفر رسید  که  13به 

خارج از سرزمین فلسطین هستند. از نکات حائ  توجه آن 
حدود  2017است که بر اساس آمار سازمان آنروا برای سال 

دهند. رقم باالی میلیون فلسطینی را آوارگان تشکیل می 5.9

میلیون نفر موجن شد  اکنون فلسطینیان  6ن دیک به 

رغم گذشت بیش از ترین جمعیت آوارگان ج ان را علیب رگ
ها به خود دهه از آغاز اشغال فلسطین به دست ص یونیست 6

.اختصاص دهند  

گرای ص یونیستی هاآرتص پیش از روزنامه ص یونیستی چپ

گرای ص یونیستی هاآرتص پیش از روزنامه ص یونیستی چپ

های این فاش کرد  که تصمیم دولت آمریکا برای قطع کمک

خود به آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای 
آوارگان فلسطینی گامی در راستای آغاز اجرای معامله قرن 

است. این روزنامه در گ ارشی به قلم جاکی خوری تاکید 

های آمریکا به آنروا نشان اعالم قطع کمک"د  است: کر

جم ور آمریکا عمالً نقشه خود دهد که دونالد ترامپ رئیسمی
کند وسعی ئیلی ت فلسطینی را اجرا میدربار  منازعه اسرا

 کامالً آمریکا صلح طرح.. ملی فلسطین داردابودی جنبشندر

".زیر تدوین شد  استونخست نتانیاهو طرح با همسو  

 جمع بندی

معامله قرن و تغییر بافت اجتماعی کرانه باختری با محوریت 

ها، تأثیرات بس ایی برکنش اجتماعی فلسطینیان سازیش رک
های ها خواهد داشت. آوارگی احتمالی، تخرینبا ص یونیست

ای آن بیشتر منازل، تشدید تنش در قدس و ش رهای حاشیه

های بازرسی و یستگا در کنار اف ایش چالش رفت و آمد، ا

دیوار حائل زندگی اجتماعی و اقتصادی فلسطینیان را 
.ازپیش دچار مشکل خواهد کردبیش  
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متن معامله قرن،  ستتتازهیاز موضتتتوعات حاشتتت یکی

از  یکیاست. آوارگان و مسئله آنان  ینیآوارگان فلسط

سط نیترم م سئله فل ضوعات در م ست؛  نیمو بود  ا

 یهابر فرهنگ، اقتصاد و چالش اریموضوع بس نیا رایز

و  ینیاز آوارگتتان فلستتتط یادیتتبخش ز یاجتمتتاع

هستند  هاار آو  بانیکه م یعرب یکشورها یهاجامعه

گذاشتتته استتت. ضتتمن آنکه بازگشتتت آوارگان  ریتاث

در قطعنامه  «انینیحق بازگشتتت فلستتط»براستتاس 

بافت فلستتتط تیجمع 194  یها نیو ستتترزم نیو 

خواهد شتتد. در متن  یایجد راتییدچار تغ یاشتتغال

در خصوص آوارگان مطرح شد   ییدعاهامعامله قرن ا

به  شعوباتاز  انتشاریافته زیر از  ادداشتیاست که در 

 پرداخته شد  است :آنان 

و مراقبت  تیاردن در آنچه حما یاقدام پادشتتاه از "

شد ؛ تشکر شد  است. به  د ینام ینیاز آوارگان فلسط

س ب رگ  یهاانتیاز خ یکیگران  لیاز تحل یاریباور ب

به آوارگان  یدادن پاستپورت اردن ن،یبه آرمان فلستط

و فرهنگشتتان  تیهو یکشتتور و نابود نیا ینیفلستتط

 ” . . .بازگشت بود  است یآرزو یبرا

  ابرای دریافت متن کامل این یادداشتتتت بارکد زیر ر

 سکن کنید :ا

پایگاهی است برای آشنایی 

 بیشتر با ملل مسلمان

shouba.ir 

 



 

اسرائیل صلح دوست با هر احتمالی از  گسترش تروریسم 

 مبارزه کرده و این کار را از کودکان ومادران شروع میکند 

اسرائیل مهربان ما با نوجوانان فلسطینی قایم باشک بازی 

 میکند تا مبادا اوقات فراقت آنها به بطالت بگذرد! 

فلسطینی اسرائیل صلح جو پیش از آن که پسرک 

از مدرسه به خانه بیاید خانه و مزرعه شان را نابود 

 کرده تا آن ها را از شرایط بد معیشتی خالص کند !

اسرائیل صلح طلب ، صلح آموزی را از کودکان خود شروع 

میکند و استعدادهای نسل آینده را فقط برای صلح میخواهد! 

  ! 

 امیرمحمد ایلبیگی

یمی  علیرضا کر

مد سید  رمح حسین قدسی پو  

کشور به معامله قرن  نیواکنش ا نیدر اول هیروس وزارت خارجه             
 «است هاینیاما م م موضع فلسطکرد، خواهد یمسکو بررس» اعالم کرد: 

اعالم کرد:  ییکایطرح آمر نیدر واکنش به ا  ین سیانگلاست که  یدر حال نیا
 «.دباش یتواند گام مثبت یم انهیصلح خاورم یبرا کایطرح آمر »

مستقل  ینیدولت فلسط لیتن ا را  صلح، تشک »گفت:   ین اردنخارجه  ریوز
و  ابدی انیپا دیبا یو را  حل دو دولت است. اشغالگر یقدس شرق یتختیبه پا

 «.حفک شود نیحقوق مردم فلسط

 یقدس برا »طرح گفت:  نیدر واکنش به اعراق صدر  انی، رهبر جرصدر یمقتد
از سور  مبارکه  یاتیبا انتشار آ نیهمچن« آزادگان است یبرا نیو فلسط انیتمام اد

از طرح موسوم به معامله قرن  ییدربار  عواقن رونما ترش،یدر صفحه توئ« اسراء»
 هشدار داد  است نیملت فلسط هیعل

 لیداد دولت اسرائ میاجاز  نخواه»گفت:  لیجنگ اسرائ ریوزبنت،  ینفتال
 «بشناسد تیرا به رسم نیکشور فلسط یطیشرا چیتحت ه

به شدت »اعالم کرد:  نیمعامله ننگ نیواکنش به ادر لبنان  حزب اهلل جنبش
و  نیو سرزم نیکه دولت متوحش ترامپ به حساب ملت فلسط ینیمعامله ننگ

 «میکنیمقدسات آن انجام داد  است را محکوم و رد م

 یساز یاقدامات قانون میدهیاجاز  نم »اعالم کرد:   ین هیترکخارجه  وزارت
را  حل  کایشود. طرح آمر ییاجرا نیملت فلسط هیعل لیو ستم اسرائ یاشغالگر

 «بردیرا به سرقت م ینیفلسط یهانیدو دولت را نابود و سرزم لیتشک

خواست که  هاستیونیو ص  انینیاز فلسط یاهیانیدر ب مصرخارجه  وزارت
 تالش کنندآن  لیصلح ذ یدر راستاقرارداد  و یبررسرا مورد  کایطرح آمر

    در واکنش به طرح موسوم به معامله قرن اعالم کرد:  فرانسهوزارت خارجه 
 نیب یهاالملل و استاندارد نیبا حقوق ب دیبا انهیدر خاورم یهر طرح صلح» 

 «که بر سر آن توافق شد  است، مطابقت داشته باشد. یالملل

 شن ادیپ»کرد:  دیاز معامله قرن تاک ییهم دربار  رونما آلمان خارجه وزارت
با متحدانمان را  آن سواالتاست که  ختهیرا برانگ یصلح سواالت یبرا کایآمر

 «کرد میخواه یبررس

 یریاز سرگ یرا برا یمعامله قرن فرصت خوب »اعالم کرد:   ین اروپا هیاتحاد
 «کندیفراهم م لیو اسرائ نیفلسط انین اع م  یرا  حل مسالمت ام

. میکن یم دیصلح تمج یبرا کایاز طرح آمر »در واشنگتن گفت: امارات  ریسف
 «حل نشد  است از مشکالتِ یاریحل بس یبرا یجد یطرح نیا

 لیو تشک نیفلسط هیدر قبال قض منیموضع  »کرد:  دیتاک منیخارجه  وزارت
 «قدس ثابت است یتختیبه پا ینیدولت مستقل فلسط

دو دولت  لیرا  حل تشک »اظ ار داشت:   ین سازمان ملل رکلیدب یسخنگو
 «است بندیبدان پا یرکلیسازمان ملل است و دب یهابر قطعنامه یمبتن

از  کایآمر ییدر واکنش به رونما یاهیانیدر ب یعربستان سعودخارجه  وزارت
او در  یمورد ادعا یهاتالش یمعامله قرن از ترامپ برا ینیطرح ضد فلسط

آمد   هیانیب نیا در.کرد تیحما یستیونیص  میو رژ نیفلسط نیصلح ب جادیا
به  دنیها در ج ت رسخودمان را از همه تالش تیحما گریما بار د »است: 
 «میکنیاعالم م نیمسئله فلسطحل  یجامع برامنصفانه و یراهکار

است،  اسرائیلروابط با  یسازیعاد یکه هموار  در پ نیبحرخارجه  وزارت
 یها براازتالش تیحما یقرن مدعارائه معامله یبرا کایضمن تشکر از آمر

 .مناقشه شدحل

 یاز جامعه ج ان ،با محکوم کردن طرح معامله قرن  هیسورخارجه  وزارت
حقوق ملت آن  نیو تضم نیدادن به اشغال مناطق فلسط انیخواست در پا

 .قاطع باشد


