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خنجر یمنی را بردار ای لشگر حیدرکرار 

ــرای  ــوار ب ــی دش ــادی  ، روزهای ــه 19۷0 می ــر ده اوخ
ــازی  ــرای آزادس ــارزه ب ــان را مب ــه هدفش ــود ک ــی ب مردم
ــا  ــتی بن ــم صهیونیس ــگ رژی ــطین از چن ــرزمین فلس س
ــا  ــه آن ب ــه لحظ ــه ب ــه لحظ ــی ک ــد.  روزهای ــاده بودن نه
خبرهــای ناگــوار از جملــه زندانــی شــدن مبــارزان و 
ــه توســط تعــدادی از  ــه و ذلیان سیاســت های صلــح طلبان
ــات  ــود و موجب ــراه ب ــای فلســطینی هم ــروه ه ــزرگان گ ب
ایجــاد نوعــی ناامیــدی را در میــان مبــارزان فراهــم 
عنــوان  بــا  آن  از  می تــوان  کــه  روزهایــی  می کــرد. 
روزهــای قــدرت رژیــم صهیونیســتی و تســلط آنهــا بــر جــو 
موجــود میــان گــروه هــای  فلســطینی یــاد کــرد . امــا در 
ــه گــوش می رســید  ــی ب ــای ســخت خبرهای ــن روزه همی
کــه بــرای تعــدادی از مبــارزان پرســابقه و جــوان عجیــب 
ــی از  ــه حاک ــران ک ــی از ای ــید. خبرهای ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــت اهلل  ــام آی ــه ن ــردی ب ــری ف ــه رهب ــامی ب ــی اس انقاب
ــی  ــاب ،  اصول ــن انق ــعارهای ای ــه در ش ــود ک ــی ب خمین
وجــود داشــت کــه قضایــا و حــوادث  اســرائیل و فلســطین 
ــم  ــدم ظل ــه ع ــه برپای ــی ک ــت ؛ اصول ــز در برمیگرف را نی
ــان  ــر جه ــان در سراس ــاع از مظلوم ــم و دف ــری از ظال پذی

شــکل گرفتــه بــود و بــر پایــه اســامی و عقیدتــی اســتوار 
شــده بــود .  در ایــن بیــن دو مــورد عمــده نظــر مبــارزان 
ــی  ــرد ، یک ــب ک ــامی جل ــاب اس ــه انق ــطینی را  ب فلس
ــوری  ــات در کش ــن اتفاق ــه ای ــود از اینک ــارت ب ــا عب از آنه
ــم صهیونیســتی  ــاع از رژی ــًا ســابقه دف ــداد کــه قب رخ می
و عــدم تبعیــت از تحریــم هــای همــه جانبــه اعــراب بــرای 
ــت و  ــود داش ــه خ ــرائیل را در کارنام ــردن اس ــدود ک مح
حــاال ممکــن بــود بــا پیــروزی انقــاب  سیاســت دیگــری 
ــی کــه مبنــای  را در پیــش بگیــرد و دیگــری وجــود اصول
آنهــا اســامی بــود و ســعی داشــت تــا بــا گســترش دامنــه 
ــا کفــر و  ــه مبــارزه همــه جانبــه ب فعالیت هــای اســامی ب
ــی  ــه همیــن مســائل و اتفاقات ــا توجــه ب ــردازد . ب ــم بپ ظل
کــه در میــان گــروه هــای فلســطینی افتــاده بــود  عــده ای 
از ایــن مبــارزان بــه ایــن فکــر افتادنــد کــه در چهارچــوب 
ــوده و  ــاد نم ــر ایج ــود را تغیی ــارزه خ ــود مب ــای موج ه
ــوان  ــه عن ــد . ب ــود آورن ــه وج ــی آن ب ــی در مبان اصاحات
مثــال در آن هنــگام از جملــه اصولــی کــه در میــان تمــام 
ــن  ــژه ای ــه وی ــد توج ــی ش ــاهده م ــارز  مش ــای مب گروه ه
ــاط  ــژادی و ارتب ــائل ن ــائلی همچــون مس ــه مس ــا ب گروه ه
بــا قــدرت هــای جهانــی و وابســتگی بــه آنهــا بــود  کــه از 
جملــه آنهــا ایــن بــود کــه در آن زمــان گروههایــی وجــود 
ــا شــوروی و  داشــتند کــه بــه شــکل بســیار گســترده ای ب
تفکــر کمونیســتی و مارکسیســتی ارتبــاط داشــته و گاهــاً 

بــه پیــاده کــردن بــه سیاســت هــای آنــان در منطقــه بــه 
ــل  ــان در مراح ــت از خودش ــاح و حمای ــت س ازای دریاف
ــا گروه هــای وجــود داشــتند کــه  حســاس می پرداختنــد ی
مبــارزه را صرفــاً بــه دلیــل نقــض شــدن حقــوق اعــراب بــر 
ــی  ــی دانســتند و از نظــر فکــری و عقیدت خــود واجــب م
ــن  ــد.  در همی ــی پرداختن ــه م ــه منازع ــرائیلی ها ب ــا اس ب
میــان مبارزانــی پــر تجربــه بــا اســتفاده از نیــروی جوانــان 
دغدغــه منــد شــروع بــه اصــاح چنیــن مبانــی و تفکراتــی  
کردنــد . در حیــن  همیــن اصاحــات بــود کــه خبــر رســید 
انقــاب اســامی مــردم ایــران نیــز بعــد از گذشــت ســال 
هــا و کســب تجــارب بســیار بــه پیــروزی رســیده اســت . 
بــه همیــن دلیــل و بــا اســتناد بــر ســخنان انقابیــون ایران 
مبنــی بــر حمایــت از مــردم فلســطین تعــدادی از مبارزیــن 
ــر  ــش ت ــنایی بی ــود و آش ــرایط موج ــتفاده از ش ــرای اس ب
ــد  ــفر کردن ــران س ــه ای ــامی  ب ــاب اس ــرات انق ــا تفک ب
و خواهــان دیــدار بــا امــام خمینــی و شــخصیت های 
ــود کــه  مســئول در انقــاب شــدند. در همیــن دیدارهــا ب
امــام خمینــی بــر  شــکل گیری مقاومتــی بــر پایــه اســام 
در منطقــه تاکیــد نمــوده و از ایــن مبــارزان خواســتند تــا 
بــه ایــن قضیــه جامعــه عمــل بپوشــانند و تنهــا راه تســلط 
بــر رژیــم صهیونیســتی و شکســت آنهــا را ایجــاد حرکتــی 
اســامی دانســته و بــا اســتدالالت فــراوان و نقــد منطقــی 
شــیوه هــای مبــارزه ســابق ایــن مبــارزان را متقاعــد کردنــد 

ــو باشــند . کــه ایجــاد کننــده چنیــن حرکتــی ن
 مدتــی بعــد از ایــن دیــدار هــا و بازگشــت مبارزیــن 
ــدگاه  ــا دی ــی ب ــروه های ــت گ ــاره موجودی ــی درب خبرهای
هــای کامــا اســامی در منطقــه بــه گــوش رســید . 
مبارزانــی کــه تعــداد آنهــا در ابتــدا کــم بــود امــا قــدرت و 
اراده ای اســتنثائی کــه در فعالیــت هــای پنهانیشــان وجــود 
ــرد.  ــی ک ــدا م ــا ج ــروه ه ــر گ ــا را از دیگ ــت  ، آن ه داش
مبــارزه ای کــه از اصــول اســامی تبعیــت میکــرد و خــود 
ــود و  ــه ســایر قــدرت هــا رهانیــده ب را از بنــد وابســتگی ب
ایــن موجــب نگرانــی افــرادی شــد کــه ســالها بعــد ضربــات 
ســنگینی از ایــن گــروه هــا خــورده و دیگــر تــاب و توانــی 

ــدرت نوظهــور نداشــتند. ــن ق ــا ای ــه ب ــرای مقابل ب
ایــن مطلــب مقدمــه ای  بــود بــر آغــاز پیروزی هــای بــزرگ. 
ــروه  ــمی گ ــکل گیری رس ــد از ش ــه بع ــی ک ــروزی های پی
ــاس  ــزب اهلل و حم ــون ح ــامی همچ ــت اس ــای مقاوم ه
و ســایر گــروه هــا در نهایــت موجــب اخــراج اســرائیلی ها 
از لبنــان و آزادی بســیاری از زندانیانــی شــد کــه ســالهای 
ســال در بنــد ایــن رژیــم منحــوس بودنــد . بــا ادامــه جریان 
ــای  ــروه ه ــیس گ ــاهد تاس ــون ش ــامی اکن ــت اس مقاوم
پنهــان و آشــکاری هســتیم کــه در حــال مبــارزه بــا قــدرت 
ــادی آنهــا  ــکا و ای هــای ظالمــی همچــون اســرائیل و آمری
ــه تاثیــرات  ــن مســئله از جمل ــا هســتند و ای در منطقــه م

پیــروزی انقــاب اســامی بــر منطقــه مــا مــی باشــد ...

سید محمدعلی باقری
کارشناسی حقوق

طلیعه نور
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ویــژه  نـــامه
روزجهانی قدس

آمریــکا و اســرائیل دربــاره چیــزی تصمیــم گیــری کردنــد کــه به 
هیچکدامشــان مربوط نیســت

ــن  ــرای ای ــه می شــود ب ــی ک ــن عنوان ــی رســد بهتری ــه نظرم  ب
طــرح در نظــر گرفــت بــه لحــاظ حقوقــی یــک اصطــاح حقــوق 
ــی اینقــدر شــیوا اســت کــه در مســئله بیــن  داخلــی اســت؛ ول
المللــی می شــود اســتفاده کــرد آن هــم معاملــه "بــه نــام غیــر" 
ــزی  ــورد چی ــرائیل در م ــکا و اس ــما آمری ــع رس ــت و در واق اس
تصمیــم گرفتنــد کــه اساســا بــه هیــچ کدامشــان متعلق نبــوده و 
ایــن دقیقــا نقــض مــواد 35، 3۶ و 3۷ کنوانســیون ویــن معاهدات 
19۶9 اســت کــه معــروف بــه کنوانســیون کنوانســیون هاســت. 
در واقــع نقــض ایــن مــواد اســت کــه ایــن مهمتریــن معاهــده ای 
اســت کــه در زمینــه معاهــدات داریــم و گرنــه اســناد و فکت هایی 
کــه ایــن طــرح را زیــر ســوال ببــرد زیــاد اســت. مهمتریــن هایش 
را می گویــم ممکــن اســت در جــواب بگوینــد ایــن معاملــه بیــن 
آمریــکا و اســرائیل نبــوده و حرکــت آمریــکا تاکیــد دارم بگویــم 
آمریــکا نــه ترامــپ همــان طــور کــه گفتنــد ایــن نقشــه ســال ها 
پیــش کشــیده شــده و ترامــپ مجــری اســت و صرفــا دکــور کار 
اســت و ایــن حرکــت آمریــکا یــک میانجــی گــری نبــوده ایــن 
ــه  طــور کــه می گوینــد در جــواب ممکــن اســت بگوینــد معامل
نبــوده و آمریــکا میانجــی گــری کــرده و دو شــاخص مهــم دارد 
ــی  ــی طرف ــم ب ــت می بینی ــی اس ــی طرف ــا، ب ــی از آنه ــه یک ک
وجــود نــدارد. ایــن طــرح کامــا امنیتــی اســت و تمــام آنچیــزی 
کــه حتــی تهدیــد باشــد بــرای امنیــت اســرائیل در ایــن طــرح 
بــه شــدت محــدود شــده و حتــی بــرای آینــده هــم پیــش بینــی 
ــچ وجــه  ــه هی ــکا ب ــه نشــان می دهــد آمری ــن نکت شــده و همی

میانجــی گــر بــی طــرف نیســت.
ــاظ  ــه لح ــرن ب ــه ق ــکا در معامل ــری آمری ــی گ ــئله میانج مس

ــت.  ــول نیس ــل قب ــی قاب حقوق
نکتــه بعــدی ایــن کــه در بحــث میانجــی گــری در حقــوق بیــن 
ــای  ــت ه ــی از درخواس ــش نویس ــه پی ــم ک ــن را داری ــل ای المل
طرفیــن آن معاهــده تهیــه شــود و شــخص میانجــی گر یا کشــور 
میانجــی گــر در چارچــوب آن پیــش نویــس اقــدام کنــد حتی در 
ســطح البــی گــری بــا مســئولین فلســطین ایــن اتفــاق نیفتــاده 
چــه برســد بــه ایــن کــه پیش نویســی یــک متــن حقوقــی از آنها 
خواســته شــده باشــد در اتــاق کنفرانســی همــه تصمیــم گرفتــه 

شــود ایــن چیزهــا نبــود فلــذا عنــوان میانجــی گــری نمــی شــود 
بــه حرکــت آمریــکا داد. شــما مــی بینیــد در ایــن طــرح در متــن 
طــرح حتــی از عنــوان دولــت بــرای فلســطین اســتفاده نشــده و 
بــه رســمیت شــناخته نشــده و ایــن نشــان مــی دهد اصــا طرف 
معاهــده را راه ندادنــد و حتــی گفتنــد اگــر بخواهیــم بــه عنــوان 
یــک دولــت شناســایی کنیــم شــروطی گذاشــتند کــه نتیجــه آن 

ایــن مــی شــود.
: ایــن چــه جــور دولتــی اســت دولــت فلســطین کــه قــرار اســت 
ــد از  ــازمانی بای ــر س ــت در ه ــرای عضوی ــه ب ــی ک ــازید دولت بس
اســرائیل اجــازه بگیــرد، فلســطین اگــر بخواهــد علیــه جنایــات 
ــد از  ــد چــون بای ــی طــرح کنــد نمــی توان اســرائیل یــک دعوای
اســرائیل اجــازه بگیــرد، یــا مثــا بــرای اســتخدام هــای دولتــی 
ــت خــودش هــم اســرائیل تعییــن  ــرای تشــکیل ســاختار دول ب
تکلیــف مــی کنــد. یکــی از آنهــا ایــن اســت کــه اعضــای حمــاس 
نبایــد در ســاختار دولــت باشــند یــا بایــد خلع ســاح کامل باشــد 
ــال و دم  ــی ی ــن شــیر ب ــن چــه جــور دولتــی اســت ای خــب ای

اســت.
ــم اصــا طــرح ترامــپ طبــق  ــا معتقدی ــه بعــدی اینکــه م :نکت
گفتــه رهبــری پیــش از مــرگ ترامــپ از بیــن مــی رود کــه کاما 
بــه لحــاظ حقوقــی درســت اســت از آن جهــت کــه ایــن طــرح به 
لحــاظ حقــوق بیــن الملــل کامــا نادرســت اســت بــه ایــن خاطر 
کــه  اصولــی را از حقــوق بیــن الملــل زیــر پــا گذاشــته کــه آنقدر 
جــدی هســتند حتــی الزم نیســت بــرای بیــان آنهــا بــه اســناد و 
فکــت هــای حقــوق بیــن الملــل اســتناد کنیــم کامــا پذیرفتــه 
شــده هســتند. یکــی از مهمتریــن هــا آن اســت کــه ایــن طــرح 
تعــارض بــا اصــل مهــم حــق تعییــن سرنوشــت دارد تعــارض بــا 
ــع  ــا من ــارض  دارد ب ــع تع ــا دارد و در واق ــت ه ــری حاکمی براب
مداخلــه در امــور دیگــر دولــت هــا کــه بنــد ۷ منشــور صراحتــا 
در ایــن موضــوع صحبــت کــرده کــه طبــق اصطــاح منشــور می 
گویــد امــوری کــه ذاتــا در صاحیــت داخلــی کشورهاســت هیــچ 
ــرح  ــن ط ــما ای ــد. رس ــت کن ــد درآن دخال ــری نبای ــور دیگ کش
ــود  ــه وج ــی ک ــل توجه ــه قاب ــک نکت ــت ی ــدی اس ــت ج دخال
دارد در پرانتــز بگویــم ایــن اســت کــه نگرانــی مــا صرفــا نگرانــی 
بــرای فلســطین نیســت نگرانــی مــا نگرانــی بــرای جهانــی اســت 
کــه بــا ســرعت بســیار زیــادی بــه دوران قبــل از منشــور برمــی 
گــردد و اقدامــات کشــورهایی مثــل آمریــکا و اســرائیل در طــی 
ایــن ســال هــا کــه در ایــن طــرح خیلــی آشــکار شــد و شــاید 
یکــی از دالیلــی کــه کشــورهای درســت و حســابی خیلــی از این 
طــرح حمایــت نکردنــد و هیــچ حقوقدانــی از آن دفــاع نکــرده این 
اســت کــه آمریــکا بــا ایــن طــرح چیزهایــی را زیــر ســوال بــرده 

مثــال مــی زنــم در بنــد دو مــاده یــک منشــور ملــل متحــد گفته 
شــده اصــل تســاوی حقــوق و خــود مختــاری ملــل پایــه و مبنای 

رســیدن بــه صلــح جهانــی اســت.
صلــح جهانــی همــان چیــزی اســت ســال هاســت ملــت هــای 
مختلــف جنگیدنــد منشــور نوشــتند اعامیــه جهانی حقوق بشــر 
را تدویــن کردنــد و اقدامــی کــه صلــح را زیــر ســوال ببــرد قطعــا 
ــه مــی  ــز بســته ادام ــی محســوب مــی شــود. پرانت خطــر جهان
دهــم تعــارض ایــن طــرح را بــا بقیــه اســناد بیــن المللــی ایــن 
طــرح بــا رویکــرد کلــی ســازمان ملــل و حتــی شــورای امنیــت 
ــن ارکان  ــن و سیاســی تری ــدرت محورتری ــی ازق ــوان یک ــه عن ب
ســازمان ملــل هــم در تعــارض اســت. یــا مثــا بقیــه قطــع نامــه 
هــای شــورای امنیــت بیــان کــرده کــه قــدس یــک منطقــه کاما 
فلســطینی و تحــت حاکمیــت فلســطین اســت ولی مــی بینیم از 
نظــر آمریــکا مــی توانــد پایتخت اســرائیل باشــد یــا در قطــع نامه 
هــای شــورای امنیــت غــزه و کرانــه باختــری تمامــا فلســطینی 
محســوب مــی شــود و شــهرک ســازی هــا اشــغالی محســوب می 
ــی اســت  ــن طــرح نیســت و همــه فکــت های ــی در ای شــود ول
کــه ســازمان ملــل و شــورای امنیــت قطــع نامــه داده ولــی قطعــا 
ایــن هــا در نظــر نگرفتــه انــد نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه 
ایــن مســئله و بــی توجهــی بــه وضــع موجــود و نظــام حقوقــی 
موجــود در ســطح بیــن الملــل را امریــکا و اســرائیل صراحتــا در 
ایــن طــرح بیــان کردنــد کــه مــا مطلع هســتیم و عمــدا ایــن کار 

را مــی کنیــم.
 بــه اصطــاح تحــت عنــوان بیــان کردنــد کــه درســت اســت یک 
ــه  ــل دارد و یــک قطــع نام مجمــع عمومــی ســازمان بیــن المل
ــی هــم داده شــورای  ــه های ــی هــم صــادر کــرده یــک بیانی های
امنیــت هــم حــاال بــه هــر حــال یــک حــرف هایــی زده امــا ایــن 
هــا نقــش تاریخــی مجمــع عمومــی و ســازمان ملــل بــوده وایــن 
نقــش تاریخــی نتوانســته راه بــه جایــی ببــرد راهــی کــه مــا مــی 
گوییــم. ایــن نشــان مــی دهــد کــه حــاال آمریکایــی کــه ســال ها 
در پــی ایــن بــود کــه از وضــع موجــود و حــاال حقــوق موجــود 
بگــذرد بــه ایــن خاطــر کــه معتقــد اســت کــه ایــن ســازمان ملل 
ایــن ســاختار ایــن حقــوق بین الملــل منافــع آن و هــم پیمانانش 
را تامیــن نمــی کنــد ولــی خــب بــا ایــن طــرح دیگــر بــاز هــم 
بیانــش کــرد و ســرعت بــه آن داد ولــی خــب مــا معتقدیــم کــه 
اگــر هــم بناســت کــه تغییــری از وضــع موجــود اتفــاق بیفتــد 
کــه ماهــم طرفــدارش هســتیم کــه ســازمان ملــل پاســخگوی 
ــاز  ــا شــورای امنیــت پاســخگوی نی ــل امــروز نیســت ی ــاز مل نی
بشــریت امــروز نیســت ولــی اگــر هــم بناســت بگذریــم بایــد در 
چارچــوب آن قواعــد باشــد همــان جــور کــه در مــواد و اصــول 

10۷ و 108 منشــور گفتــه شــده بایــد در همــان چارچــوب ایــن 
تغییــر اتفــاق بیفتــد مــا نمــی توانیــم تغییــری ایجــاد کنیــم کــه 
اصــول بنیادینــی مثــل حــق تعییــن سرنوشــت که کســی رویش 
بحثــی نــدارد را از بیــخ بزنیــم. اگــر هــم بناســت تغییــری ایجــاد 
شــود بایــد ایــن اصولــی کــه ملــت هــای مختلــف ســال هــا بــه 

خاطــرش جنگیدنــد محتــرم باشــد.
ــن  ــا ای ــن وضــع گذشــت ام ــد از ای ــه بای ــم ک ــم معتقدی ــا ه :م
ــه کجــا برســند  ــد و ب ــد از کجــا بگذرن کــه چــه کســانی بگذرن
مهمتریــن ســوالی اســت کــه مطــرح مــی شــود ایــن کــه اگــر 
بناســت ســازمان ملــل تغییــر کنــد پــس همــه ملــت هــا بایــد 
درگیــر باشــند همــه ملــت هــا و نظرهایشــان و تفکراتشــان بایــد 
درگیــر باشــد نــه اینکــه آمریــکا و اســرائیل قیــم مابانه بــرای همه 
کشــورها تعییــن تکلیــف کننــد و تمــام قطــع نامــه هــا و اســناد 

حقــوق بیــن الملــل را بــی اعتبــار کننــد.
بایــد قــوی شــویم اینجــا بســیار اهمیــت دارد اگــر مــی خواهیــم 
در ایــن ســیکل پرســرعت گــذر از وضــع جهانــی و نظــم جهانــی 
موجــود و حقــوق بیــن الملــل موجــود دخیــل شــویم بایــد قــوی 
شــویم حرفــی بــرای زدن در حــوزه حقــوق بیــن الملــل داشــته 
باشــیم. بایــد علمــای حقــوق ایــران از ایــن ســیکل باطــل ترجمه 
کــردن دکتریــن غربــی در حــوزه حقــوق بیــن الملل خارج شــوند 
و مــا بایــد بــه طــور جــدی ادبیــات مقاومــت را بــه عنــوان یــک 
دکتریــن در حقــوق بیــن الملــل وارد کنیــم و ایــن حــوزه حقــوق 
بیــن الملــل بدیــن گونــه قــوی مــی شــود کــه مــا بتوانیــم وارد 
ایــن ســیکل بشــوم و تغییراتــی کــه اتفــاق مــی افتــد را متوجــه 

کنیــم بــه منافــع همــه کشــورها بــه خصــوص مســتضعفین.
یــک ســوالی کــه پرســیده شــده ایــن اســت کــه حــاال در واقــع 
بــه لحــاظ حقــوق بیــن الملــل چــه مقابلــه ای مــی شــود بــا ایــن 
طــرح کــرد و چــه اقداماتــی مــی توانیــم انجــام بدهیــم خیلــی 
مختصــر بخواهــم بگویــم هیــچ، یعنــی ایــن طرح بــه انــدازه کافی 
آنقــدر ضعیــف اســت کــه بــه لحــاظ حقوقــی قابلیــت و پتانســیل 
ــا ان نهایــت کاری  ــرای برخــورد ب اجرایــی نداشــته باشــد؛ امــا ب
ــورها  ــه کش ــا بقی ــطین ی ــت فلس ــن اس ــم ای ــم بکنی ــی توانی م
جلــودار شــوند بقیــه کشــورهای اســامی و عربــی هــم اگــر بــه 
ایــن اتحــاد برســند یــک روزی برویــم از مجمــع عمومی ســازمان 
ملــل یــک قطــع نامــه بگیریــم در محکومیــت ایــن طــرح کــه 
خــب البتــه همــه مــی دانیــم قطــع نامــه هــای مجمــع عمومــی 
ــن  ــد ای ــه ای بده ــامی بیانی ــس اس ــت کنفران ــزام آور نیس ال
حــرکات را نهایتــا مــی شــود فعــا در وضع موجــود هیــچ تاثیری 
نــدارد. اصــا بــه لحــاظ حقوقــی الــزام آور نیســت کــه بتوانیــم 

اســتفاده کنیــم.

زهرا استکی
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه عامه طباطبائی

چرا معامله قرن محکوم به شکست است؟

سردارسپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
فرمانده سپاه قدس جمهوری اسامی ایران: 

امــکان چنیــن چیــزی هســت کــه بتــوان بــا دیپلماســی، فلســطین را بــه 
فلســطینیان برگردانــد؟ اینجــا راهــی جــز مبــارزه وجــود نــدارد.

ــه  ــم ک ــزان ه ــر می ــران اســامی، ه ــه ای ــد ک ــان دهی ــه همــه اطمین ب
فشــار ها افزایــش یابــد و محاصــره اش تنگ تــر شــود، فلســطین ایــن نگین 
جهــان اســام و قبلــه اول مســلمانان و محــل معــراج رســول خــدا )ص( را 
تنهــا نخواهــد گذاشــت. هرگــز در ازای زرق و بــرق و الشــه ایــن دنیــا، از 
ایــن واجــب دینی یعنــی »حمایت از فلســطین« دســت نخواهیم کشــید. 
دفــاع از فلســطین مصــداق واقعــی دفــاع از اســام و قــرآن اســت و هــر 
کــس نــدای شــما را بشــنود و بــه یــاری شــما نشــتابد مســلمان نیســت.

اینجا راهی جز مبارزه وجود ندارد
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دوهفته نامه سیاسی دانشجویی هفت  تیر
سال دوم/شماره هشتم/خردادماه99

ویــژه  نـــامه
روزجهانی قدس

ــازی  ــات آزادس ــد روزی از عملی ــرداد 13۶1 چن ــر خ اواخ
ــا نــام بیــت المقــدس و بــه فرماندهــی احمــد  خرمشــهر ب
متوســلیان نگذشــته بــود کــه خبرهایــی از تهاجــم ارتــش 
ــان منتشــر شــد. متوســلیان  ــه خــاک لبن صهیونیســتی ب
طــی ماموریتــی بــه همــراه یــک هیــات عالی رتبــه 
دیپلماتیــک از مســئولین سیاســی- نظامــی کشــورمان 
ــردم  ــه م ــاعدت ب ــای مس ــا راه ه ــد ت ــوریه ش ــی س راه

ــد. ــی کن ــان را بررس ــاع لبن ــوم و بی دف مظل
14  تیــر 13۶1 خــودرو سیاســی ســفارت جمهــوری 
اســامی ایــران کــه در حمایــت پلیــس دیپلماتیــک لبنــان 
ــت،  ــاز می گش ــروت ب ــه بی ــس ب ــدری طرابل ــهر بن از ش
برخــاف قوانیــن بین المللــی و مصونیــت دیپلمات هــا 
در منطقــه »بربــاره« توســط نیروهــای رژیــم صهیونیســتی 
موســوم بــه »نیروهــای لبنانــی« متوقــف شــد و ســه 
ــدند. ــوده ش ــا رب ــراه آنه ــگار هم ــی و خبرن ــات ایران دیپلم

و  متوســلیان  احمــد  شــدن  ربــوده  از  بعــد  دقایقــی 
همراهانــش، رادیــو اســرائیل اعــام می کنــد: ژنــرال احمــد 
متوســلیان، طــراح عملیــات فتــح المبیــن و بیــت المقدس، 
ــاره« به اســارت گرفتــه شــد. از آن  در پســت بازرســی »برب
زمــان تاکنــون از سرنوشــت سیدمحســن موســوی )کاردار 
ســفارت ایــران(، حــاج احمــد متوســلیان )وابســته نظامــی 
ــد  ــی رســتگارمقدم )کارمن ــروت(، تق ــران در بی ســفارت ای
ســفارت( و کاظــم اخــوان )خبرنــگار و عــکاس ایرنــا( 

ــری در دســت نیســت. خب
در آن زمــان، پیــرو جنگ هــای داخلــی در لبنــان، اســرائیل 
بــه ایــن کشــور حملــه کــرده بــود و حــزب فاالنــژ، همکاری 
نزدیکــی بــا ایــن رژیــم داشــت. هرچنــد ابتــدا گفته می  شــد 
کــه سیدمحســن موســوی، کاردار جمهــوری اســامی ایران 
ــواهد و  ــا ش ــده اند، ام ــته ش ــش کش ــروت و همراهان در بی
مــدارک موجــود، حاکــی از آن اســت کــه آن هــا در اســارت 

نیروهــای اســرائیلی هســتند.
ــی را از  ــزارش مفصل ــتی گ ــم صهیونیس ــال  2008 رژی س
طریــق ســازمان ملــل در ایــن زمینــه ارائــه داد. فــرض بــر 
ــوده کــه تجمیــع اطاعاتــی کــه در ایــن خصــوص  ایــن ب
دســت اســرائیل بــوده، در قالــب آن گــزارش آمــده . 
ماحصــل ایــن گــزارش می گویــد ایــن دیپلمات هــا همــان 
ــرای  ــده اند و ماج ــهید ش ــده اند، ش ــوده ش ــه رب روز اول ک
ــت، در  ــته اس ــرائیل نداش ــه اس ــی ب ــم ربط ــان ه شهادتش
ــزارش  ــن گ ــرده در ای ــم صهیونیســتی ســعی ک ــع رژی واق

ــد. ــه کن خــود را تبرئ
همــان ســال آخریــن تبــادل بیــن حــزب اهلل و رژیــم 
صهیونیســتی انجــام شــد و ســمیر قنطــار هــم در همیــن 
تبــادل آزاد شــد، حــزب اهلل خیلــی پافشــاری کــرد کــه در 
ایــن تبــادل آن 4 دیپلمــات ایرانــی هــم گنجانــده شــوند. 
ســید حســن نصــراهلل در ســخنرانی بعــد از ایــن تبــادل نیــز 
ایــن موضــوع را مطــرح کــرد. امــا اســرائیل پرونــده آراد را 

مطــرح کــرد.
رون آراد کمک خلبــان مفقــود شــده نیــروی هوایــی ارتــش 
اســرائیل اســت کــه در ســال 198۶ در لبنــان ســقوط کــرد. 
ــی می افتــد  ــه دســت مصطفــی دیران ــده ب ــن خلبــان زن ای
ــد  ــوده بعــد از ۶ مــاه در لبنــان ناپدی ــدان ب و ۶ مــاه در زن
می شــود. اســرائیلی ها بــه دروغ اعــام می کننــد کــه او 
ــم  ــو رژی ــال 13۷5 رادی ــهریور س ــت. ش ــران اس ــت ای دس
ــورد  ــات در م ــه اطاع ــرد: »هرگون ــام ک ــتی اع صهیونیس
دیپلمات هــای ایرانــی ربوده شــده در لبنــان، می توانــد 
ــته  ــراه داش ــورد رون آراد به هم ــی در م ــات متقابل اطاع

باشــد«.
ــزارش  ــم صهیونیســتی گ ــرار می شــود حــزب اهلل و رژی   ق
اطاعاتــی  خــود را در مــورد ایــن پرونده هــا اعــام کننــد. 
گزارشــی کــه حــزب اهلل دربــاره آراد داد، یــک هفتــه زودتــر 
ــود کــه اســرائیل در مــورد 4 دیپلمــات داده  از گزارشــی ب
اســت. در آن زمــان روزنامــه الشــرق االوســط مقالــه ای زد 
کــه ایــن گزارشــی کــه حــزب اهلل راجــع بــه آراد داده اســت، 
در هیئــت دولــت اســرائیل بررســی شــده و بــه ایــن نتیجــه 
ــت و  ــزارش نیس ــن گ ــدی در ای ــه جدی ــه نکت ــیدند ک رس
ــم  ــا ه ــدارد، این ه ــدی ن ــز جدی ــزارش چی ــن گ ــون ای چ
تصویــب کردنــد در گزارششــان نکتــه جدیــدی ارائــه 

ندهنــد.

ــده  ــای ربوده ش ــای دیپلمات ه ــال ها خانواده ه ــن س در ای
ــت از  ــن حمای ــام انجم ــد به ن ــیس کردن ــی را تأس انجمن
دیپلمات هــای ربوده شــده ایرانــی تــا بتواننــد پرونــده 
ــی  ــری حقوق ــق پیگی ــا را از طری ــری سرنوشــت آن ه پیگی
ــد موســوی  ادامــه دهنــد. دبیــرکل ایــن انجمــن ســید رائ

ــود. ــر ســید محســن موســوی ب ــد جاویداالث ــا فرزن تنه
البته سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان و بسیاری 
از شخصیت های لبنانی، سمیر جعجع و فاالنژها را مسئول 
ربایش دیپلمات های ایرانی دانسته و خواستار روشن شدن 

این موضوع شده اند.
ــه  ــی گفت ــات ایران ــاره 4 دیپلم ــراهلل درب ــن نص ــید حس س
ــای  ــات ه ــه دیپلم ــود دارد ک ــی وج ــانه  های ــت: نش اس
ایرانــی در زنــدان هــای رژیــم صهیونیســتی بســر می  برنــد. 
اســرائیل در گــزارش خــود ادعــا می کنــد کــه چهــار 
دیپلمــات ایرانــی توســط فاالنژ هــا ربــوده شــده و بــه دســت 
ایــن نیروهــا کشــته شــدند و اجســاد آنان دفن شــده اســت. 
اســرائیل دشــمن مــا اســت و مــا نمــی توانیــم بــه گــزارش 
ــرائیلی  ها در  ــه اس ــور ک ــم. همانط ــاد کنی ــای آن اعتم ه
ــای  ــدان ه ــیران در زن ــی اس ــور بعض ــم حض ــته ه گذش
ــد، امــا مشــخص شــد کــه ایــن  خــود را تکذیــب می کردن

ــد. ــوده  ان ــم ب ــن رژی ــدان هــای ای اســیران در زن
ــه  ــران از جمل ــددی از ای ــات متع ــز مقام ــن نی ــش از ای پی
ــران در  ــین ای ــفیر پیش ــادی س ــن آب ــر رک ــهید غضنف ش
بیــروت نیــز اعــام کــرده بــود کــه، »چهــار دیپلمــات ربوده 
شــده ایرانــی زنــده و در زنــدان هــای رژیــم صهیونیســتی 

ــتند«. هس
ــه  ــود: اگرچ ــه ب ــز گفت ــامی نی ــاب اس ــناد انق ــز اس مرک
ــوی کاردار  ــن موس ــید محس ــه س ــد ک ــه می ش ــدا گفت ابت
جمهــوری اســامی ایــران در بیــروت و همراهانــش کشــته 
ــی از آن  ــود، حاک ــدارک موج ــواهد و م ــا ش ــده اند؛ ام ش

ــا در اســارت اســرائیل اســت.  ــه آن ه اســت ک
ــای  ــده از زندان ه ــی آزاد ش ــی یونان ــک زندان ــن ی همچنی
ــان  ــران در یون ــفارت ای ــه س ــه ب ــا مراجع ــز ب ــرائیل نی اس
ادعــا کــرده کــه هــر چهــار ایرانــی را در زندانهــای اســرائیل 

دیــده  اســت.

البتــه در مقابــل برخــی افــراد نیــز بــر شــهید شــدن ایــن 4 
دیپلمــات ایرانــی تاکیــد دارند.

 ســمیر جعجــع در بهمــن مــاه ســال 8۷ بــرای اولیــن بــار 
گفتــه بــود کــه دیپلمات هــای ایرانــی در »ایســت البربــاره« 
ــه وی  ــی ک ــدا در مکان ــراد بع ــن اف ــی ای ــدند ول ــوده ش رب

ــدارد، کشــته شــده اند. مدعــی شــده از آن اطاعــی ن
وی کــه فرماندهــی نیروهــای فاالنــژ را بــه هنــگام ربــودن 
ــش  ــال پی ــی در بیســت و شــش س ــات ایران ــار دیپلم چه
برعهــده داشــت، هــم اکنــون در قالــب حــزب »نیروهــای 

ــه عهــده دارد. ــراد را ب ــن اف ــی« رهبــری ای لبنان
ــگاران  ــی از روزنامه  ن ــی یک ــی ایوب ــال 9۶ عیس ــاه س تیرم
ــا  ــر ادع ــی وولت ــبکه جهان ــاون ش ــار از و مع ــه الدی روزنام
کــرد کــه بــا دیپلمات- هــای ایرانــی در زنــدان بــوده اســت.

او بــا طــرح جزئیاتــی از روزهــای بازداشــتش در زندان هــای 
و  متوســلیان  احمــد  ســردار  از  صهیونیســتی  رژیــم 
ــاری کــه وارد ســلول  ــود: »از اولیــن ب همراهانــش گفتــه ب
ــه  ــودم. هم ــت نب ــا حرک ــرف زدن و ی ــه ح ــادر ب ــدم ق ش
ــه  ــد ک ــرده بودن ــن تعجــب ک ــا از ای ــر آن ه ــا اکث ــا ی آن ه
فــرد دیگــری را کنــار آن هــا قــرار بدهنــد. آن هــا شــروع بــه 
حــرف زدن بــا هــم کردنــد.. بعــد حــاج احمــد را شــناختم 
کــه از مــن دربــاره خــودم و هویتــم پرســید و اینکــه چــرا 
ــا  ــتم آن ه ــع نمی دانس ــن آن موق ــر درآوردم. م ــا س از آنج
چه کســی هســتند و ملّیــت آن هــا چیســت. آن هــا گفتنــد 
ــا را  ــی هســتیم و فاالنژهــا م ــا دیپلمات هــای ایران کــه "م
در ایســت و بازرســی ربودنــد«. بعــد از یــک هفتــه مانــدن 
ــا«  ــه »کارنتین ــک ب ــی نزدی ــا را در جای ــا م ــدان آنه در زن

ــرار داشــت.  ــد کــه در مجــاورت زندانمــان ق بردن
ناگهــان صــدای تیــر گلوله هایــی را شــنیدیم کــه شــلیک 
شــد. حــس کــردم جنــازه افــرادی کنــارم روی زمیــن افتاد 
امــا گلولــه ای بــه مــن نخــورده بــود. بعــد از چنــد دقیقــه 
مــن را بــه زنــدان زیرزمینــی برگرداندنــد. آن موقــع اواخــر 

ژانویــه 1983 بــود«.
روایــت عیســی ایوبــی احتمــاالت شــهادت ایــن دیپلمات ها 
را بــار دیگــر در رســانه ها مطــرح ســاخت و افــراد مختلــف 
در اظهارنظرهــای متفــاوت تــاش کردنــد به خاطــر بیاورنــد 

ایــن دیپلمات هــا نیــز جــزو  کــه احتمــال شــهادت 
ــده اســت.  ــن پرون ــوی سرنوشــت ای احتمــاالت ق

البتــه ســید رائــد موســوی فرزنــد جاویداالثــر ســید 
ــه  ــز گفت ــی نی ــارات  ایوب ــورد اظه ــوی در م محســن موس
ــا  ــی کــه مطالبــی در رابطــه ب ــا عیســی ایوب ــود: »مــن ب ب
ــی  ــده ایران ــات ربوده ش ــار دیپلم ــا چه ــودن ب ــلول ب هم س
عنــوان کــرده اســت، یکــی دو ســال پیــش ماقــات کــرده ام 
و بــا هــم مفصــل صحبــت کردیــم. متأســفانه صحبت هــای 
ایشــان بــا هیــچ کــدام از اســناد و مــدارک و روایــات دیگــر 

ــدارد«. ــق ن تطاب
او کــه به عنــوان دبیــرکل انجمــن حمایــت از دیپلمات هــای 
ربوده شــده ایرانــی در جریــان جزئیــات پرونــده حقوقــی و 
پیگیری هــای سیاســی و بین المللــی ایــن چهــار دیپلمــات 
ــر  ــی ب ــندی مبن ــی س ــا وقت ــد: ت ــت، می گوی ــوده اس ب
شــهادت ایــن عزیــزان به دســت نیاورده ایــم بایــد احتمــال 

زنــده بــودن آنــان را بــاال بدانیــم.
موســوی  می گویــد: حداقــل ســه مــورد داریــم زندانیانــی 
ــف  ــه  طــرق مختل ــغالی آزاد شــدند ب ــه از فلســطین اش ک
نقــل کردنــد کــه »مــا در نقــل و انتقــال افــرادی را دیدیــم 
و آنهــا یک جــوری بــه مــا منتقــل کردنــد کــه »مــا ایرانــی 
ــه  ــد ک ــران بگویی ــفارت ای ــه س ــد ب ــما بروی ــتیم و ش هس
ــی  ــن زندان ــورد آخــر هــم همی ــد«. م ــا را اینجــا دیده ای م

یونانــی بــود .
ــمی  ــای رس ــار و گزارش ه ــن اخب ــورت، آخری ــر ص ــه ه ب
ــی  ــای ایران ــه دیپلمات ه ــت از آن دارد ک ــران حکای در ای
ــه  ــتی ب ــم صهیونیس ــای رژی ــتند و در زندان ه ــده هس زن

ســر می برنــد.
»مــا منتظریــم کــه آقــای حــاج احمــد متوّســلیان 
ان شــاءاهلل بیایــد؛ نگوییــد شــهید، مــا کــه خبــر نداریــم از 
ــما را  ــد ش ــه فرزن ــاءاهلل ک ــد ان ش ــان. خداون ــهادت ایش ش
-هرجــا کــه هســت، هرجــور کــه هســت- مشــمول لطــف و 
فضــل خــودش قــرار بدهــد. مــا کــه آرزو میکنیم ان شــاءاهلل 

ــد.« ــح را برگردان ــن و صال ــن جــوان مؤم ــد ای خداون
مقام معظم رهبری

راضیه راستکوه
کارشناسی ارشد برق

در هاله ای از غبار

سید حسن نصراهلل،دبیر کل حزب اهلل لبنان:

ــام  ــه فلســطین اع ــه قضی ــداری خــود را ب ــا پای م
ــت فلســطین و  ــار مل ــن راه کن ــم و در ای ــی کنی م
ــرد. ــم ک ــت خواهی ــت حرک ــای مقاوم ــروه ه گ

مــا راه شــهید ســلیمانی را تکمیــل خواهیــم کــرد 
و بــا او عهــد مــی بندیــم کــه ارزوهایــش را محقــق 
خواهیــم کــرد و در ایــن مســیر گام بــر میداریم و در 
تمــام جبهــه هایــی کــه او در آنهــا کار میکرد،حاضر 
خواهیــم بــود.

راه شهید سلیمانی را تکمیل خواهیم کرد
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ویــژه  نـــامه
روزجهانی قدس

محسن پاک آئین
کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی 

طرح ایران برای فلسطین

ــی کــه در ســال 1948 از خــاک و وطــن  ــان و کودکان نوجوان
و خانــه خــود اخــراج شدند،شــاید تصــور میکردنــد کــه نهایتــا 
یــک مــاه بعــد بــه خانــه هــای خــود برمیگردند،امــا حــال از آن 
ــر شــده  ــا دیگــر پی ــخ ۷2 ســال میگــذرد،آن نوجــوان ه تاری
ــه وطــن خــود از  ــد و خیلــی از آنهــا در رویــای بازگشــت ب ان

دنیــا رفتــه انــد... 
نمیدانــم بایــد از بــی غیرتــی ســران کشــورهای عربی بنویســم 
ــوی  ــع دنی ــر مطام ــه خاط ــراییل را ب ــا اس ــازش ب ــه راه س ک
ــه  ــا از یاســر عرفاتــی بنویســم کــه حتــی ب پیــش گرفتنــد ی
ملــت خــود پشــت کــرده و زیــر بــار تعهــد ننگیــن اســلو رفــت. 
بــه قــول امــام راحلمــان اگــر تمــام ملــت هــای مســلمان فریاد 
اهلل اکبــر خــود را بــر ســر ایــن غاصبــان بلنــد میکردنــد شــاید 
ــان  ــد از خودم ــم بای ــاید ه ــراییل نبود.ش ــری از اس ــر اث دیگ
بنویســم...مایی کــه ادعــای تشــییع و مســلمانی مــان عالــم را 
پــر کــرده اســت امــا تنهــا ســالی یکبــار در روز قــدس فقــط 

یــادی از مظلومیــت مــردم فلســطین میکنیــم.
ــت... ــی هس ــاله حیات ــن مس ــه ای ــم ک ــم بنویس ــا میخواه ام

ــه  ــه ب ــت عــرب ،ن ــه مل ــه محــدود ب مســئله ای کــه دیگــر ن
ــه مــی باشــد...قضیه  ــه حتــی مــردم خاورمیان مســلمانان  و ن
فلســطین امــروز قضیــه اول جهــان اســت...در فلســطین 
تمــام ارزش هــای انســانی و حقــوق بشــری لــه و غــرور تمــام 
ــهید  ــت...کودکان ش ــده اس ــال ش ــان پایم ــان جه ازادیخواه
فلســطینی هســتند کــه بــی اعتبــاری ســازمان ملــل و حقــوق 

ــانند. ــات میرس ــه اثب بشــر را ب
اگــر خــوب گــوش کنیــم صــدای فریــاد خشــم تمــام 
آزادیخواهــان جهــان از قلــب نیویــورک تــا اروپــا و شــرق آســیا 
ــه  ــد شــده اســت.این قضی ــرائیلي بلن ــغالگران اس ــر اش ــر س ب
دیگــر مرزهــای خاورمیانــه را رد کــرده اســت و دغدغــه تمــام 

ــت. ــده اس ــان ش جه
در ایــن برهــه تاریخــی میتــوان گفــت کــه اگر مــا دانشــجویان 

مســلمان انقابــی در مســاله فلســطین کوتاهــی کنیم،خودمان 
ــه ســرعت در حــال  ــده ایم...قطــار آزادی فلســطین ب جــا مان
حرکــت اســت،قطاری کــه مســافرانش از تمام جهان هســتند،از 
آن جــوان آمریکایــی و اروپایــی ازاده گرفتــه تاآن ســیاه پوســت 
افریقایــی و آن چشــم بادامــی شــرق اســیایی همــه یــک صــدا 

شــده انــد بــرای ازادی فلســطین،برای آزادی انســانیت...
ــطین  ــریف و فلس ــدس ش ــزودی ق ــه ب ــدارم ک ــک ن ــن ش م
ــن  ــه میه ــطینی ب ــد و آوارگان فلس ــد ش ــغالی ازاد خواهن اش
ــود خواهــد  ــم جعلــی اســراییل هــم ناب خــود بازگشــته و رژی
شــد...این را بهتــر از همــه ترامپــی میفهمــد کــه بــرای چنــد 
ــن  ــه دام ــم دســت ب ــن رژی ســال بیشــتر نفــس کشــیدن ای
معاملــه دروغیــن قــرن شــده،معامله ای کــه بــه قــول حضــرت 
ــم از  ــام ترس ــا تم ــد مرد...ام ــردن ترامپ،خواه ــل از م ــا قب آق
ایــن اســت کــه نکنــد مــا دانشــجویان مســلمان انقابــی از این 

قطــار در حــال حرکــت جــا بمانیــم...
در آخــر ایــن یادداشــت و در حالیکــه ایــن دغدغه،یــک دغدغه 
جهانــی شــده اســت بایــد یــادی کنیــم از تمــام کســانیکه در 
ــد... ــدس شــریف،گام هــای بزرگــی را برداشــته ان راه ازادی ق

حضــرت امــام خمینی)ره( که مســئله فلســطین را مســئله اول 
جهــان اســام قمــداد کردنــد و بــا فریــاد هــای فراوانــی کــه بر 
ســر جهــان عــرب و مســلمانان کشــیدند ســبب بیــداری امــت 
ــه  ــال ک ــدند. ح ــظین ش ــئله فلس ــوص مس ــلمان در خص مس
ــادی  ــم کــه ی ــرای فلســطین مینویســم نمیتوان دارم متنــی ب
از ســردار رشــید اســام شــهید حــاج قاســم ســلیمانی نکنــم.

شــهیدی کــه مــدام از نابــودی رژیــم جعلــی اســراییل میگفــت 
ــان و  ــگ 33روزه لبن ــه در جن ــی ک ــای مهلک ــه ه ــا ضرب و ب
ــم غاصــب وارد آورد نقــش  ــن رژی ــر پیکــره ای ــزه ب 22روزه غ
مهــم و اساســی در شکســتن هیمنــه دروغیــن صهیونیســت ها 
شــد.همچنین حــاال کــه از جنــگ 33 روزه ســخن گفتم،بایــد 
از شــهید بزرگــوار حــاج عمــاد مغنیــه و ســید مقاومت،ســید 
ــی در راه  ــای فراوان ــاش ه ــه ت ــم ک ــاد کن حســن نصــراهلل ی

نابــودی اســراییل کــرده انــد.
ــی  ــم جعل ــودی رژی ــغالی و ناب ــطین اش ــد آزادی فلس ــه امی ب

ــراییل. اس

علی یزدی
کارشناسی حقوق

مسئله حیاتی است

حضرت آیت ا... سید علی سیستانی 
مرجع عالیقدر شیعیان: 

ــه مســلمانان  ــد ک ــی کن ــت فلســطین ایجــاب م ــز مل ــم انگی ــت غ وضعی
ــان  ــتان ظالم ــه دس ــا اینک ــد ت ــذت نبرن ــیدنی ل ــی و نوش ــچ خوردن از هی

ــد. ــاه کنن ــان کوت ــرداران و خواهرانش ــر ب ــر را از س متجاوزگ
بیــش از هرزمــان دیگــری از امــت عربــی و اســامی خواســته مــی شــود که 
در راه توقــف تجاوزگــری هــای پــی در پــی و شکســتن محاصــره ناعادالنــه 

تحمیلــی علیــه ایــن ملــت شــریف مواضــع عملــی در پیــش بگیرنــد.

امت اسالمی برای بازگرداندن قدس به فلسطینی ها متحد شود

4

ــطین  ــئله فلس ــل مس ــرای ح ــی ب ــزاری همه پرس ــرح برگ ط
کــه از ســوی رهبــر معظــم انقــاب اســامی در شــانزدهمین 
نشســت ســران جنبــش غیرمتعهدهــا در نهم شــهریور 1391 
ــی،  ــت روانچ ــد تخ ــۀ مجی ــی نام ــرا ط ــد، اخی ــرح گردی مط
نماینــده دائمــی ایــران در ســازمان ملــل متحــد، بــه عنــوان 
یــک ســند بین المللــی بــرای آنتونیــو گوتــرش دبیــرکل ایــن 
ســازمان ارســال شــد تــا در اختیــار اعضــای شــورای امنیــت 
ــازمان  ــران در س ــی ای ــده دائم ــۀ نماین ــرد.در نام ــرار گی ق
متحــد آمــده اســت:» مایــه نگرانــی عمیــق اســت کــه پــس 
ــی  ــان الینحــل باق ــه، مســئله فلســطین همچن از هفــت ده
مانــده و جامعــه بیــن المللــی در حــل و فصــل ایــن بحــران 

ــاکام بــوده اســت.« پیچیــده و قدیمــی ن
ــاب در  ــم انق ــر معظ ــش، رهب ــال پی ــوزده س ــه ن ــب ب قری
اجــاس ســران جنبــش غیرمتعهدهــا در تهــران خاطــر 

ــد: ــان کردن نش
ــنهاد  ــک را پیش ــًا دموکراتی ــه و کام ــی عادالن ــا راه حل »م
کرده ایــم: همــه  فلســطینی ها، چــه ســاکنان کنونــی آن 
ــده و  ــده ش ــر ران ــورهای دیگ ــه کش ــه ب ــانی ک ــه کس و چ
هویــت فلســطینی خــود را حفــظ کرده انــد، اعــم از مســلمان 
و مســیحی و یهــودی، در یــک همه پرســِی عمومــی، بــا 
ــد و ســاختار  ــق و اطمینان بخــش شــرکت کنن ــی دقی نظارت
نظــام سیاســی ایــن کشــور را انتخــاب نماینــد و همــه  
ــد،  ــی را تحمــل کرده ان ــج آوارگ ــه ســالها رن فلســطینیانی ک
بــه کشــور خــود بــاز گردنــد و در ایــن همه پرســی و ســپس 
ــگاه  ــات، شــرکت نماینــد. آن ــون اساســی و انتخاب تدویــن قان

ــد.« ــد ش ــرار خواه ــح برق صل
طــرح جمهــوری اســامی ایران بــرای حل مســئله فلســطین، 
یــک طــرح کامــا اجرائــی و مبتنــی بــر اصــل حــق تعییــن 

ــه  ــطینی ب ــت آوارگان فلس ــوده و بازگش ــردم ب ــت م سرنوش
ــا مشــارکت  ــات ب ــزاری انتخاب ــدادی، برگ ــا واج ــرزمین آب س
مــردم اصلــی فلســطین اعــم از مســلمان، مســیحی و 
یهــودی، تشــکیل نظــام سیاســی منتخــِب اکثریــت براســاس 
همــه پرســی و نهایتــاً تصمیم گیــری از ســوی نظــام سیاســی 
منتخــِب اکثریــت بــرای ســایر ســاکنین در فلســطین اشــغالی 
کــه مــردم اصلــی آن محســوب نمــی شــوند، را دنبــال مــی 
ــر اســاس ایــن طــرح، همــه فلســطینیان واقعــی اعــم  کند.ب
از مســلمان و یهــودی و مســیحی در داخــل و خــارج از 
ــا  ســرزمین های اشــغالی در همــه پرســی شــرکت کــرده و ب
مراجعــه بــه افــکار عمومــی ، نظــام حاکــم بــر ســرزمین خــود 

ــد. ــن می کنن را تعیی
اخیــر، طــرح آمریکائــی- از ســوی دیگــر در روزهــای 

صهیونیســتی »معاملــه بــزرگ قــرن« از ســوی دولــت ترامــپ 
بــا هــدف ایجــاد ســازش بیــن دولت هــای فلســطین و 
اســرائیل مطــرح شــده،  و واگــذاری نیمــی از کرانــه باختــری، 
ــه  ــدس شــرقی ب ــه ازبیت المق ــد محل ــزه و چن ــوار غ ــام ن تم
ــر اســاس  رژیــم صهیونیســتی را هدفگــذاری کــرده اســت. ب
ایــن طــرح، ســاکنین فلســطینی بایــد از ایــن مناطــق کــوچ 
کــرده و بــه نیمــه دیگــر کرانــه باختــری برونــد و در نتیجــه 
غیــر از تغییــر بافــت جمعیتــی فلســطین، بیــت المقــدس نیز 
پایتخــت فلســطین نخواهــد بــود و شــهر ابودیــس جایگزیــن 

بیــت المقــدس خواهــد شــد.
رونمائــی از طــرح »معاملــه قــرن« در تیرمــاه گذشــته توســط 
ــوری  ــس جمه ــد رئی ــاور ارش ــاد و مش ــنر، دام ــارد کوش ج
ــاط  ــن موضــوع، ارتب ــاره ای ــرح دوب ــد و ط ــام ش ــکا انج آمری
ــکا و  ــل آمری ــپ در داخ ــخت ترام ــرایط س ــه ش ــتقیم ب مس
به خصــوص موضــوع اســتیضاح وی دارد. رئیــس جمهــور 
آمریــکا قصــد دارد بــا رونمائــی مجــدد از ایــن طــرح، 
ــیه  ــه حاش ــرده و ب ــگ ک ــود را کمرن ــی خ ــکات داخل مش
ببــرد. هشــتم بهمــن یعنــی تاریــخ رونمایــی از طــرح معاملــه 
ــا روز رای گیــری نماینــدگان پارلمــان  قــرن نیــز مصــادف ب

ــت  ــدف رد مصونی ــا ه ــه ای ب ــاد کمیت ــرای ایج ــرائیل ب اس
ــی  ــی نتانیاهــو اســت.لذا یکــی دیگــر از اهــداف رونمائ قضای
از ایــن طــرح نیــز تــاش بــرای نجــات نخســت وزیــر رژیــم 

ــت. ــی اس ــران داخل ــتی از بح صهیونیس
ــه مخالفــت قاطبــه مــردم و رهبــران فلســطینی  ــا توجــه ب ب
حتــی دولــت خودمختــار فلســطین بــا طــرح معاملــه قــرن، 
ــنهاد  ــن پیش ــت و ای ــت آن نیس ــرای موفقی ــدی ب ــچ امی هی
نیــز ماننــد بقیــۀ طرح هــای ســازش بــی نتیجــه مانــده و بــه 
ــی  ــخ ســپرده خواهــد شــد. موضع گیــری انقاب ــی تاری بایگان
ــاس  ــه حم ــن فلســطینی از جمل ــت و مجاهدی محــور مقاوم
ــه  ــت یکپارچ ــن مخالف ــاد اســامی و همچنی ــازمان جه و س
ــه  ــرح معامل ــه ط ــد ک ــان می ده ــلمان، نش ــورهای مس کش
بــزرگ قــرن همانگونــه کــه مقــام معظــم رهبــری نیــز پیــش 

بینــی کردنــد، محکــوم بــه شکســت اســت.
در حــال حاضــر شــش میلیــون فلســطینی در داخــل 
ــطینی  ــون فلس ــش میلی ــد و ش ــی می کنن ــطین زندگ فلس
ــام  ــت ن ــده ثب ــوان پناهن ــه عن ــل ب ــه در ســازمان مل آواره ک
ــم  ــوص اردن مقی ــه  خص ــطین ب ــارج از فلس ــده اند در خ ش
هســتند. ایــن دوازده میلیــون انســان حــق تعییــن سرنوشــت 
خــود را دارنــد و بایــد ســازمان ملــل متحــد و تمــام نهادهــای 
دموکراتیــک و مدافــع حقــوق بشــر در ســطح جهــان، بــرای 
ــه  ــران، توجی ــامی ای ــوری اس ــرح جمه ــردن ط ــی ک اجرائ

ــد. ــات خــود را  انجــام دهن شــده و اقدام
ــل  ــازمان مل ــند س ــوان س ــه عن ــروز ب ــه ام ــران ک ــرح ای ط
ــر  ــی ب ــی مبتن ــوان اقدام ــه عن ــده، ب ــز مطــرح ش متحــد نی
مردمســاالری و ســازگار بــا ارزش هــا و معیارهــای بیــن 
ــرار  ــردم آزاده ق ــان و م ــگان جه ــد نخب ــورد تائی ــی، م الملل
گرفتــه اســت. ایــن طــرح، نمایانگــر تحقــق صلــح بــا محوریت 
عدالــت یــا همــان صلــح عادالنــه بــوده و در صــورت پیگیــری 
ــط در سیاســت  دســتگاه دیپلماســی و دیگــر نهادهــای ذیرب
ــه  ــی مواجــه شــده و طــرح معامل ــال عموم ــا اقب خارجــی، ب

ــش خواهــد کشــید. ــه چال ــرن را ب ق
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ویــژه  نـــامه
روزجهانی قدس

◊ ابتدای مسیر◊
حــاج عمــاد مغنیــه در 1۷ آذر 1341 ، در یکــی از توابع اســتان صور 
، در یــک خانــواده مذهبــی بــه دنیــا آمــد. او دارای دو بــرادر کوچــک 
تــر بــه نــام هــای جهــاد و فــواد بــود؛ کــه بعــد هــا بــه دســت رژیــم 
صهیونیســتی بــه شــهادت رســیدند. آیــت اهلل فایز مغنیه)پــدر حاج 
عمــاد مغنیــه( بــه دلیــل حمله هــای رژیم صهیونیســتی بــه همراه 
خانــواده بــه جنــوب بیــروت نقــل مــکان کردنــد. عمــاد مغنیه پس 
از گذرانــدن تحصیــات متوســطه ، در دانشــگاه آمریکایــی ثبــت نام 
کــرد؛ کــه بــه علــت شــرایط بحرانــی آن روز هــای لبنــان از ادامــه 
تحصیــل بازمانــد و بــه ماننــد ســایر جوانان انقابــی به صــف مبارزه 

بــا آمریکا و رژیم صهیونیســتی پیوســت.
◊پیوســتن بــه جنبــش مقاومت فلســطین]فتح[ 

و جنبــش مقاومــت اســالمی لبنان◊
در ســال 1359 و در ســن 18 ســالگی پــس از پیوســتن بــه ایــن 
جنبــش ، بــا توجــه بــه اســتعداد هــا و مهــارت هــای نظامی بســیار 
ــگان نظامــی 1۷ انتخــاب  ــه عضویــت ی ــاِد حــاج عمــاد ، او را ب زی
ــازمان آزادي  ــان مســئوالن س ــگان حفاظــت از ج ــن ی ــد. ای کردن
بخــش فلســطین همچــون یاســر عرفات)ابو عمــار( و شــهید خلیل 
الوزیر)ابوجهــاد( و شــهید صــاح خلف)ابــو ایــاد( و ســایر رهبــران 

جنبــش فتــح را تأمیــن مــی کــرد.
حــاج عمــاد بــر ایــن بــاور بــود که جنبــش هــای مقاومت در مســیر 
ــد از روش هــا و تاکتیــک هــای  ــه دارن ــا اســرائیل وظیف ــارزه ب مب
گوناگــون جنــگ چریکــی اســتفاده کننــد )بنابــر گفتــه هــای مادر 
ایشــان، الگــوی ایشــان در زندگــی شــهید مصطفــی چمــران بــود(.

او بــا ابتــکارات نویــن و منحصــر بــه فــردی کــه داشــت، عملیــات 
مســلحانه ای را انجــام مــی داد کــه در نتیجــه آن اشــک از چشــمان 
اســرائیلی هــا جــاری مــی شــد. در دوران جوانــی بــا بیشــتر گــروه 
هــاي انقابــی فلســطینی و لبنانی همــکاری و هماهنگــی عملیاتی 
داشــت. دربــاره اصــول و مبانــی مبــارزه بــا همدیگــر رایزنــی و تبادل 

نظــر مــی کردنــد.
روش هــا و تاکتیــک هــای او بــه گونه ای چشــمگیر و موفقیت آمیز 
کــه خــود اســرائیلی هــا انتظــار آن را نداشــتند. و بــه همیــن دلیــل 
بــود کــه چنــد ســال بعــد بــه فرماندهــی نظامــی جنبــش مقاومت 

اســامی لبنــان برگزیده شــد.
◊تاسیس سازمان حزب اهلل و پیوستن به آن◊

رژیــم  ســوی  از  ســال 13۶1  در  لبنــان  اشــغال  پــی  در 
صهیونیســتی، مبــارزان جنبــش آزادی بخــش فلســطین مجبــور 

ــدند. ــان ش ــرک لبن ــه ت ب
محاصــره بیــروت، ســه مــاه بــه طــول انجامیــد و با خــروج مبــارزان 
فلســطینی و ســازمان آزادی بخــش از لبنــان، عمــاد مغنیــه نیــز به 
صفــوف رزمنــدگان مقاومــت اســامی )جنبــش امــل( پیوســت که 
از ســوی امــام موســی صــدر و شــهید مصطفــی چمــران تأســیس 
شــده بــود امــا شــهید مغنیــه در ادامــه و همزمــان بــا انتقــال ســید 
حســن نصــراهلل از امــل، بــه حزب تــازه تأســیس حزب اهلل پیوســت 
و پــس از چنــدی نیــز بــا اجــرای موفقیــت آمیــز چنــد عملیــات به 
عنــوان فرمانــده گارد حفاظــت مقامــات بلندپایه حــزب اهلل منصوب 
ــژه حــزب اهلل  ــه عنــوان مســؤول عملیــات وی شــد و پــس از آن ب

ــد. انتخاب ش
◊آغاز مبارزه علیه استکبار◊

2 نفر در برابر 299 نفر
روز اول آبــان مــاه ســال 13۶2، محــل اســتقرار تفنگــداران دریایــی 
آمریــکا )موســوم بــه نیروهــای مارینــز( در فــرودگاه »بیــروت«، بــا 
انفجــار مهیبــی بــه تلـّـی از خــاک تبدیــل شــد. بــه فاصله کمتــر از 
10 دقیقــه، ســاختمان محــل اســتقرار »چتربــازان فرانســوی« واقع 
در »بیــروت غربــی« نیــز به سرنوشــتی مشــابه دچار شــد. چنــد روز 
بعــد تلفــات دقیــق اشــغالگران معلــوم شــود: 241 تفنگــدار دریایی 
آمریکایــی و 58 چتربــاز فرانســوی. چنــد ســاعت بعد، یک ســازمان 
شــیعه لبنانــی، موســوم بــه »جهــاد اســامی« مســئولیت ایــن دو 
عملیــات استشــهادی را بــر عهــده گرفــت و مجریــان آن را دو جوان 
ــات  ــن دو عملی ــان ای ــت مجری ــود. هوی ــام نم ــاله اع 20 و 21 س
تاکنون مشــخص نشــده اســت، امــا رکــوردی که آنــان در مبــارزات 
ضداشــغالگری بــه ثبت رســاندند، هنوز دســت نخــورده باقــی مانده 
اســت؛ دو نفــر در برابــر 299 نظامــی اشــغالگر. منابــع غربــی مدعی 
هســتند کــه دو عملیــات از ســوی عمــاد مغنیــه طّراحــی و اجــرا 
شــده انــد و البتــه تــا کنــون بــرای ایــن ادعــا، هیــچ ســندی هــم 

ارائــه نشــده اســت.

◊ یک ادعای بدون سند دیگر◊
ــی منفجــر  ــروت غرب ــع در بی ــکا واق در 29/1/13۶2 ســفارت آمری
شــد. »ســازمان جهــاد اســام لبنــان« مســئولیت ایــن انفجــار را بر 
عهــده گرفــت و علــت آن را مداخلــه آمریــکا در جنــگ لبنــان بــه 
نفــع اشــغالگران صهونیســت اعــام کــرد. »رابــرت بایــر« جاســوس 
ــن  ــت: »ای ــته اس ــش نوش ــاب خاطرات ــیا« در کت ــته »س بازنشس
خونبارتریــن حملــه تروریســتی صورت گرفتــه علیه ایــاالت متحده 
تــا آن زمــان بــود و طــی آن 1۷ آمریکایــی جــان خــود را از دســت 
دادنــد. امــا ســازمان ســیا را بایــد بازنــده اصلــی ایــن حمله به شــمار 
آوریــم: شــش افســر ســیا شــامل رابــرت کایتــون ایمــز مامــور و 
ویــژه ســیا در امــور خاورمیانــه و معــاون او جــز قربانیــان بودنــد... 
هرگــز ســیا تاکنــون ایــن تعــداد افســر خــود را در یــک حملــه از 
دســت نــداده بــود و هرگــز قــادر بــه جبــران ایــن تــراژدی نخواهــد 
بــود...« کارشناســان ســازمان جاسوســی ســیا مدعــی هســتند کــه 
طــراح و هدایــت کننــده ایــن عملیــات، عمــاد مغنیــه مــی باشــد. 
مطابــق معمــول، ایــاالت متحــده بــرای ایــن ادعــا، هیــچ مــدرک و 

مســتندی ارائــه نکــرده اســت.
◊ انتقام حمله به عزاداران حسینی◊

ــغالگران  ــوم اش ــس از هج ــه پ ــه هفت ــه 13/8/13۶2، س روز جمع
صهیونیســت بــه عــزاداران حســینی در جنــوب لبنــان، در ســاعت 
ــان،  ــوب لبن ــت در جن ــغالگران صهیونیس ــر اش ــح، مق ۶:15 صب
واقــع در ســاختمان مدرســه ای بــه نــام »الشــجره« طــی عملیاتــی 
استشــهادی منفجــر شــد. طبق بیانیه رســمی دولت صهیونیســتی 
کــه ســاعاتی بعــد در تــل آویــو صــادر شــد، 29 ســربازی اســرائیلی 
در ایــن عملیــات کشــته شــده بودنــد. ســه ســاعت پــس از انفجــار، 
شــخص ناشناســی در تمــاس بــا نمایندگی رویتــر در بیــروت، اعام 
کــرد کــه »ســازمان جهــاد اســامی لبنــان« مســئولیت ایــن حمله 
ــت ســازمان مذکــور هیــچ  ــاره هوی ــرد. )درب ــر عهــده مــی گی را ب
اطاعاتــی در دســت نیســت(. گرچــه تــا زمــان انتشــار این رویــداد، 
هیــچ گــروه و ســازمان شــناخته شــده ای، مســئولیت ایــن عملیات 
ــم صهیونیســت، طراحــی و  ــا رژی ــه اســت، ام ــده نگرفت ــر عه را ب
هدایــت عملیــات در مدرســه الشــجره را بــه عمــاد مغنیــه نســبت 

مــی دهــد، البتــه بــدون ارائــه هــر گونــه مســتندی.
◊ ضربتی دیگر و ادعای همیشگی◊

ــکا  ــفارت آمری ــاختمان س ــاری در س ــی انفج روز 29/۶/13۶3 ط
واقــع در بیــروت )کــه پــس از انفجــار در 1۷ مــاه قبــل، بــه بخــش 
ــته  ــی کش ــا آمریکای ــود( ده ه ــده ب ــل ش ــروت منتق ــرقی بی ش
و زخمــی شــدند کــه ســفیر ایــن کشــور و »دیویــد میــرز«، ســفیر 
انگلیــس )کــه در طبقــه چهــارم بــا او جلســه داشــت(، بــه شــدت 

مجــروح شــدند. آمریــکا، یــک گــروه حرفــه ای را جهــت تعقیــب، 
شناســایی و کســب اطاعــات دربــاره »ســازمان جهــاد اســامی« 
کــه مســئولیت ایــن حملــه را پذیرفتــه بــود، بــه لبنــان فرســتاد، تا 
بــه زعــم خــود، ضربــات خــرد کننــده بــه ایــن ســازمان ناشــناس 
وارد آوردنــد. ایــن گــروه، همــراه بــا »ریچــارد مورفــی« معــاون وزیــر 
امــور خارجــه آمریــکا، عــازم لبنــان شــدند. ســاعاتی از ورود آنــان به 
بیــروت نگذشــته بــود کــه خــودروی حامــل مورفــی، مــورد اصابــت 
ــرار گرفــت. تحلیــل گــران امنیتــی  موشــکت هــای آر.پی.جــی ق
آمریــکا، مســئولیت ایــن عملیــات را نیــز بــر عهــده »عمــاد مغنیه« 
نهادنــد و بــرای اثبــات تحلیــل هــای خــود تــا ایــن زمان، یــک برگ 

ســند هــم منتشــر نکــرده انــد.
◊ ضربتی دیگر و سنگین به صهیونیسم و آمریکا◊

عمــاد مغنیــه در واکنــش بــه تــرور شــهید ســید عبــاس موســوی 
دبیــر کل پیشــین حــزب اهلّل توســط رژیــم صهیونیســتی، ســفارت 
اســرائیل در بوینــس آیــرس پایتخــت آرژانتیــن در ســال 13۷1 و 
ــه  ــرد ک ــن را در ســال 13۷3 منفجــر ک ــان آرژانتی مجمــع یهودی
ــدند.  ــته ش ــودی کش ــدود 200 یه ــات ح ــه آن دو عملی در نتیج
همچنیــن در برخــی گــزارش هــا آمــده اســت هنگامی کــه خوابگاه 
کارشناســان نظامــی آمریــکا در شــهر نفت خیــز الخبــر در شــرق 
عربســتان ســعودی در ســال 13۷5 منفجر شــد و در جریان آن 19 
آمریکایــی کشــته شــدند، دولــت آمریکا طــراح ایــن اقــدام را از عماد 
مغنیــه دانســت . امــا تاکنــون هیــچ ســر نــخ قطعــی از عامــان این 

انفجــار بــه دســت نیــاورده اســت.
اّمــا بــا توّجــه بــه روحیــه جهــادی حــاج عمــاد مغنیــه در مبــارزه با 
اســتکبار و بــه خصــوص صهیونیســم ، هیچ بعید نیســت کــه طراح 

و اجــرا ایــن عملیــات هــا بــه دســت او بوده باشــد.
◊ دهه آخر و شاهکار های جهای حاج عماد مغنیه◊

حــاج عمــاد مغنیــه در ادامــه تاش بــرای آزاد ســازی جنــوب لبنان 
از لــوث وجــود صهیونیســت هــا و مــزدوران شــان، بــا تربیــت گــروه 
ــگاه  ــه در پای ــی ک ــزرگ و کیف ــای ب ــات ه ــادی، عملی ــای جه ه
ــنگینی  ــات س ــت، تلف ــرا گذاش ــورد اج ــه م ــه ب ــا و البیاض عرمت
بــرای اشــغالگران در پــی داشــت، و بــه فریادهــای اعتــراض آمیــز 
صهیونیســت هــا بــرای عقــب نشــینی هر چــه ســریع تــر از جنوب 
لبنــان افــزود. در حقیقــت عملیــات چریکــی و پارتیزانــی رزمندگان 
مقاومــت کارایــی نیــروی هوایــی و واحدهــای زرهــی ارتــش رژیــم 
صهیونیســتی را در جنــوب لبنــان مختــل کــرده بــود، و در پــی این 
عملیــات هــا شــمارش معکــوس شکســت کامــل ارتــش اســرائیل 
در جنــوب لبنــان پــس از 22 ســال اشــغال و جنــگ و تجــاوز آغــاز 
گردیــد کــه بــا خــروج آخریــن نظامیــان صهیونیســت از جنــوب 

لبنــان بــه اســتثنای منطقــه کشــتزارهای شــبعا در روز 5/3/13۷9 
تجلــی یافــت.

پــس از آزادی جنــوب لبنــان ، عمــاد مغنیــه بــرای عملــی شــدن 
تبــادل اســرای مقاومــت، دو نوبــت عملیــات »اســیرگیری« طراحی 
ــه آزادی ســمیر قنطــار از نیــرو هــای  و اجــرا کــرد) کــه منجــر ب
مقاومــت اســامی لبنــان در ســال 1388 شــد( کــه عملیــات دوم، 
بــه جنگــی 33 روزه تبدیــل شــد. عمــاد مغنیــه کــه با پیــش بینی 
هــای خــود، ســال هــا حــزب اهلل را بــرای نبــردی سرنوشــت ســاز با 
اســراییل آمــاده مــی کــرد، ایــن جنــگ را بــه فرصتی بــرای نمایش 
ــتی  ــال، شکس ــس از ۶0 س ــود و پ ــل نم ــت تبدی ــدرت مقاوم ق

تحقیرانگیــز را بــه دولــت یهــودی وارد ســاخت.
مغنیــه یــک مــاه تمــام، بــدون آن کــه شــناخته شــود، آن قــدر در 
میــان خطــوط مقــدم نبــرد تــردد کــرد و آن نبــرد را فرماندهــی 
نمــود کــه شــاّمه صهیونیســت هــا، رّدپــای ابر مجاهــد لبنانــی را در 
جنــگ مشــاهده کــرد و اعــام نمــود کــه عمــاد مغنیــه در خطــوط 
مقــدم نبــرد دیــده شــده اســت. اگــر چــه بــاز هــم هیــچ ســند قابل 

قبولــی بــرای ایــن مدعــا ارائــه نکــرد...
◊ روایت آخر◊

ــار  ــا انفج ــی، ب ــاه 138۶ شمس ــن م ــاعت 22:30 روز 3 بهم در س
ــه  ــگ در منطق ــره ای رن ــه درون خــودروی پاجــروی نق ــی ک بمب
ــان الحدیقــه در دمشــق رخ داد، حــاج عمــاد  کفــر سوســه و خیاب
مغنیــه معــروف به حــاج رضوان و کســی کــه او را جادوگــر مقاومت 
لقــب داده بودنــد. بــر اثــر اصابــت ده هــا ترکــش به ســرش، شــربت 
شــهادت نوشــید. مــردی کــه آیــت اهلل خامنــه ای در پیــام تســلیت 

بــه آن شــهید ، او را برادرمخلــص و فــداکار خطــاب کــرد.
ایــن عملیات تــرور، نتیجــه همکاری تنگاتنــگ و طوالنی ســرویس 
هــای امنیتــی رژیــم صهیونیســتی و عربســتان بــود کــه بــه زندگی 
دنیایــی مــردی پایــان داد کــه 25 ســال علیــه ابرقدرت ها اشــغالگر 
و متجــاوزان بــه حریم اعتقــادی و جغرافیایی اش جنگیــد و پیروزی 
هــای درخشــانی را بــه امــت اســامی هدیــه کــرد. دربــاره نحــوه 
ــد و  ــی ض ــوع و حت ــب متن ــهادتش، مطال ــات ش ــرور او و جزئی ت
نقیضــی منتشــر شــده اســت، امــا مهــم آن بــود کــه ابــر مجاهــد 
شــیعی در نهایــت بــه آرزوی دیرینــه اش رســید و بــی شــک خــون 
پاکــش، هماننــد زندگــی پربــارش، بــرکات بســیاری بــرای میــراث 

دارانــش در جهــان اســام بــه دنبــال خواهــد داشــت.
آری این َعلَم بر زمین نخواهد ماند ...

راه ما تا فتح قدس ادامه خواهد داشت

سیدمهدی اسم حسینی
کارشناسی اقتصاد

حاج رضوان ، فاتحی که خود را نشان نمی داد...

شهید عماد مغنیه )حاج رضوان(
فرمانده نظامی و مغز متفکر حزب ا... لبنان: 

د و َدقیق؛ اَلَهدف واِضح َو ُمحدَّ
اِزاله اِسرائیل ِمَن الوجود؛ رضوان

هدف واضح ، مشخص شده و دقیق است؛
نابودی اسرائیل

راه شهید سلیمانی را تکمیل خواهیم کرد
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ویــژه  نـــامه
روزجهانی قدس

ــراي  صهیونیســت هــا بیــش از یــک قــرن و نیــم پیــش ب
ــان سراســر دنیــا حرکــت خــود  ایجــاد اتحــاد بیــن یهودی
ــودي در  ــن یه ــعار وط ــدا ش ــا در ابت ــد، آنه ــاز کردن را آغ
آرژانتیــن یــا یکــي از کشــورهاي آفریقایــي ( بیشــتر 
ــعار  ــن ش ــا ای ــي بعده ــردادند ول ــود) س ــرح ب ــدا مط اوگان
ــر کــردن یهودیــان سراســر  ــراي همراهــي و هماهنــگ ت ب
دنیــا (بــا دادن بــار اعتقــاد ی) متوجــه فلســطین بــه عنوان 
ســرزمین موعــود(!) یهــود شــد.لذا در راســتای تحقــق ایــن 
هــدف سیراشــغال ایــن ســرزمین مقــدس بــه چهــار مرحله 

زیــر تقســیم مــي شــود :
1 . پیش از اشغال انگلیسي ها

ــي  ــر )یعن ــزار نف ــان ]در فلســطین[ از 5۶ ه ــداد یهودی تع
معــادل( 8 درصــد در مقابــل ۶44 هزار فلســطیني،)معادل( 
92 درصــد تجــاوز نمیکــرد و میــزان اراضــي آنــان هــم بــه 

2 درصــد مــي رســید .
یهودیــان در ســال 1882  مهاجــرت  مــوج  نخســتین 
ــداد  ــد و تع ــاز ش ــي( آغ ــري شمس ــادي) 12۶1 هج می
مهاجــران تــا 1903 میــادي( 12۷2 هجــري شمســي) بــه 
حــدود 20 هــزار نفــر رســید.(در جنــگ جهانــي اول دولــت 
عثمانــي شکســت خــورده و کشــور عثمانــي تجزیــه شــده و 
بیــن قدرتهــاي بــزرگ آن دوران، فرانســه و انگلیس تقســیم 
ــه وســیله انگلیــس،  م یشــود) پــس از اشــغال فلســطین ب
در آوریــل 191۷ میــادي( 128۶ هجــري شمســي) بالفــور 
( وزیــر امــور خارجــه انگلیــس) وعــده ایجــاد میهــن ملــي 

ــه یهودیــان داد. یهــود را در فلســطین ب
پــس از جنــگ جهانــي اول در ســال 1919 میــادي 
مقــارن بــا 1218 شمســي بــا شکســت عثمانــي و تجزیــه 
ــد. «  ــس در میآی ــامي انگلی ــاور اس ــرزمین پهن ــن س ای
ــا توطئــه انگلیــس یهــا  سرپرســتي )ســرزمین فلســطین ب
ــه قیمومیــت (قیمومیــت یعنــي اینکــه مــردم ســرزمین  ب
ــود را اداره  ــد خ ــه نتوانن ــند ک ــده باش ــب مان ــدر عق آنق
ــد و  ــت میآی ــد اس ــه توانمن ــور یک ــن کش ــد، بنابرای کنن
ــد و  ــت میکن ــرزمین حکوم ــه آن س ــه حســاب کمــک ب ب
مــردم آن ســرزمین را در حکومــت داري توانمنــد میکنــد و 
ســرآخر ســرزمین را بــه مــردم همان ســرزمین میســپارد)..

ــوذ  ــودي در آن نف ــاي یه ــت ه ــه صهیونیس ــیها ک انگلیس
ــه واگــذاري زمیــن  ــدام ب داشــتند، در دوران قیمومیــت اق
ــن  ــن بی ــد، در ای ــود کردن ــس یه ــه آژان ــاي فلســطین ب ه
ــر زمیــن هایــي کــه  ایــن آژانــس تــاش میکــرد عــاوه ب
انگلیــس یهــا بــه آنهــا میدهنــد بــا مســلمانان وارد معاملــه

ــداري کننــد، از آنجــا کــه  شــوند و زمینهــاي آنهــا را خری
علمــاي وقــت بــه اندیشــه شــوم ایــن یهودیــان پــي بــرده 
ــداد و  ــم ارت ــلمانان، حک ــاختن مس ــن آگاه س ــد، ضم بودن
کشــتن افــرادي کــه زمینهــاي خــود را بــه یهودیــان مــي 

ــا ــا ب ــه ناچــار ی فروشــند صــادر کردنــد. صهیونیســتها ب
ظاهــري مســلمان و یــا توســط وکاي مســیحي زمینهایــي 
را از مســلمانان خریــداري کردنــد بــا ایــن حــال تــا ســال 
ــن  ــا ای ــي ه ــه انگلیس ــش ک ــال پی ــي ۶0 س 1948 یعن
ــذار  ــا واگ ــت ه ــه صهیونیس ــرده و ب ــرک ک ــرزمین را ت س

ــرائیل را صــادر ــه اســتقال اس ــا اعامی ــد و آنه کردن
ــي  ــرزمین فعل ــد کل س ــه ۶ / ۶ درص ــک ب ــد، نزدی کردن
فلســطین را در اختیــار داشــتند در حالیکــه قبــل از اشــغال 
فلســطین یهودیــان تنهــا 2 درصــد فلســطین را در اختیــار 

داشــتند.
و امــا پــس از 1948 یــک رشــته اتفاقاتــي رخ م یدهــد کــه 
اســرائیل مناطــق بیشــتري را در اشــغال خــود در میــآورد 

کــه مهمتریــن آنهــا جنــگ 1948 و 19۶۷ اســت.
2 . صدور قطعنامه سازمان ملل

صــدور قطعنامــه ســازمان ملــل متحــد در 29 / 11 / 194۷ 
در مــورد تقســیم فلســطین بــه دو کشــور فلســطیني 
و یهــودي و تجزیــه 54 درصــد از ســرزمین فلســطین. 
ــه  ــي ب ــت و مابق ــق گرف ــه صهیونیســتها تعل 54 درصــد ب

ــطینیان. فلس

3 . از جنگ 1948 تا جنگ 1967
ــس  ــاعاتي پ ــا در روز 15 / 5 / 1948 ، س ــت ه صهیونیس
از اعــام پایــان قیمومیــت انگلیــس، برپایــي دولــت خــود 
را اعــام کردنــد و جنــگ بیــن باندهــاي تروریســتي 
صهیونیســتي و فلســطینیان آغــاز شــد،ارت ش هــاي عربي 

ــا ــرد ب ــت فلســطین وارد نب ــت از مل ــه حمای ب
ــن  ــراي ای ــي چــون آمادگــي ب صهیونیســت هــا شــدند ول
جنــگ نداشــتند، شکســت خوردنــد، البتــه وابســتگي ایــن 

ارت شــها بــه ویــژه فرماندهــان
آنهــا بــه اســتعمار انگلیــس نیــز در ناکارآمــدي آنــان بســیار 

مؤثــر بــود .
پــس از اعــام موجودیــت رژیــم اشــغالگر قــدس و توســط 
بــن گوریــون، اولیــن جنگــي که ایــن رژیــم علیه فلســطین 
و کشــورهاي عربــي » منطقــه بــه راه انداخــت بــه جنــگ 
1948 معــروف اســت. در طــي ایــن جنــگ صهیونیســتها 
ــود در  ــغال خ ــه اش ــطین را ب ــاک فلس ــد کل خ ۷8 درص
ــي  ــه آوارگ ــتین مرحل ــگ، نخس ــن جن ــر ای ــد. در اث آوردن
ــوع پیوســت. طــي آن  ــه وق ــزرگ مســلمانان فلســطین ب ب
ــوع 1900000  ــطیني از مجم ــون فلس ــک میلی ــدود ی ح
ــن  ــان آواره شــدند. حــدود 200000 ت فلســطیني در آنزم
ــد  ــرت کردن ــزه مهاج ــوار غ ــه ن ــطین ب ــلمانان فلس از مس

ــن بــه اردن و 100000 تــن بــه لبنــان و  و 49۶000 ت
ــر و  ــه مص ــن ب ــوریه و 20000 ،« ت ــه س ــن ب 85000 ت

ــد عــراق کــوچ کردن
در ســالهای » 1953 و 1950 « . کنســت رژیم صهیونیستی 
قوانینــی را مبنــی بــر مصــادره اراضــی فلســطینی هــا بــه 

ــاند تصویب رس
هنــگام شــروع جنــگ 1948 تعــداد فلســطینیان بــه     
مــي  یهــودي   ۶50 / مقابــل 000  در   2 /  05۶ /  000
ــر  ــودي در اث ــت یه ــش جمعی ــم افزای ــید. بخــش اعظ رس
ــت نیروهــاي اشــغالگر انگلیســي  مهاجرتهــاي مــورد حمای
ــي  ــد از اراض ــا ۶۶ / 5 درص ــه تنه ــان ک ــت. یهودی بودهاس

ــطین فلس
را در اختیــار داشــتند، در طــول دوره قیمومیــت انگلیــس، 
ــتا و ۷  ــه 191 روس ــرزمین و از جمل ــد از س ــر 11 درص ب
شــهر بــا زور مســتولي شــدند. ســرانجام بــا اشــغال تقریــب 
ا 4 / 3 )ســه چهــارم( خــاک فلســطین در جنــگ 1948 ، 
نیمــي از فلســطینیان از ســرزمین و خانــه و کاشــانه خــود 
ــه  ــا ب ــورت آوارگان در اردوگاه ه ــه ص ــدند و ب ــده ش ران

ــد. حیــات خــود ادامــه دادن
4 . پــس از جنــگ 19۶۷ م ) 134۶ ش( اعــراب و اســرائیل 
ــه در اینجــا  ــگ ۶ روزه اســت ســئوالی ک ــه جن ــروف ب مع

ــا  ــت ه ــرا صهیونیس ــه چ ــت ک ــن اس ــت ای ــرح اس مط
ــد ؟ ــاب کردن ــه را انتخ خاورمیان

ــه  ــان آســمانی کــه مــردم را ب دلیــل اول اینکــه همــه ادی
ــه  ــانی ک ــم الش ــران عظی ــد ، پیامب ــوت کردن ــد دع توحی
مبعــوث شــدند ، بــه دنیــا آمدنــد و بــه شــهادت رســیدند 
، در خاورمیانــه قــد علــم کردنــد . حساســیت دوم موضــوع 
نفــت و انــرژی اســت ، بــه طوریکــه ۷5 درصــد انــرژی دنیــا 

ــه در حــال تــردد اســت . ازخاورمیان
عامــل ســوم اینکــه خــاور میانــه قلــب جهــان اســام اســت 
. ایــن منطقــه تراکــم مســلمانان دنیــا را در خود جــای داده 
ــه دســتورات دینــی خــود  ــا توجــه ب اســت و مســلمانان ب
کــه آن هــا را بــه خــود اتکایــی از مســیحیان و یهودیــان و 

دوری از تبعیــت از آن هــا تشــویق مــی کنــدو
ــردم  ــام م ــر تم ــلط ب ــه تس ــل ب ــا مای ــی ه ــس غرب برعک
دنیــا از جملــه مســلمانان بودنــد ، بنابرایــن بــرای تســلط و 
کنتــرل هرچــه بیشــتر مســلملنان بــه ایــن نتیجه رســیدند 

کــه یهودیــان را در ایــن منطقــه مســتقر نماینــد .
. عامــل چهــارم : موقعیت جفرافیایی اســت . جغرافیــای خاورمیانه 
بــه گونــه ای اســت کــه محــل تاقــی چنــد قــاره دنیــا اســت در 
ــروز از  ــوان ام ــا اســت . نمــی ت ــا و اروپ ــب آســیا ، افریق ــع قل واق

اقتــدار ســخن گفــت ولــی خاورمیانــه را نــا دیــده گرفــت .

بهاره قلندر نژاد
کارشناسی مشاوره

Covid 1948

شیخ عیسی قاسم
رهبر شیعیان بحرین: 

مســجداالقصی و قــدس همــان فلســطین اســت کــه امنیــت و مصونیــت آن در گــروه قــدرت 
و ایمــان و فــداکاری امــت اســامی و برخــورداری از غیــرت دینــی اســت.پیروزی تقدیــر امــت 
اســامی اســت و هــر فــرد مســلمانی مــی  دانــد کــه ارزش هــای واالی او چیســت و چگونــه از 
کرامــت انســانی دفــاع کنــد و بایــد بدانــد وقتــی هــدف اســام محقــق شــود، هــدف همــه ملیت 
هــا محقــق مــی  شــود و همــه انــواع طغیــان و ظلــم و اســتبداد و آثــار جاهلیــت از بیــن مــی  رود.

زمانــی کــه از "حــاج قاســم" یــاد می کنیــم بــه یــاد محــراب نمــاز و میــدان مقاومــت و جهــاد 
و جــان فشــانی و مســجد االقصــی و مبــارک و مقــدس بودنــش و قــدس و اهمیــت آن و مســئله 
فلســطین و محــوری بودنــش و وجــوب جهــاد و وفــاداری بــه آن و عشــق بــه شــهادت و تــاش 

ــم. ــن راه می افتی جــدی در ای

مقاومت و کنار گذاشتن تعصبات مذهبی راه پیروزی بر رژیم صهیونیستی است
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دوهفته نامه سیاسی دانشجویی هفت  تیر
سال دوم/شماره هشتم/خردادماه99

ویــژه  نـــامه
روزجهانی قدس

ــان پنــج رویکــرد  ــا، یهودی بعــد از عصــر روشــنگری در اروپ
بــه تحــوالت غــرب داشــتند: 1.نهضــت اصــاح یا روشــنگری 
2. تاکیــد بیشــتر بــر مذهــب ســنتی یهــود 3. مهاجــرت از 
ــه 1و 2 در  ــیم. ک ــاب 5.صهیونس ــکا 4. انق ــه آمری ــا ب اروپ

اروپــای غربــی و 4و5 در اروپــای شــرقی اتفــاق افتــاد.
ــوم  ــن ق ــد تری ــای بن ــت پ ــوان گف ــی ت ــه م ــود ک ــوم یه  ق
ــده  ــوم برگزی ــود را ق ــت و خ ــود اس ــنت خ ــه آداب و س ب
خداونــد در زمیــن مــز  دانســتند بــا مدرنیتــه و روشــنگری 

ــدند. ــش ش ــار چال ــم دچ و سکوالریس
 یکی اسیمیله شدن )ذوب شدن در مدرنیته( و دیگری یهود 

ستیزی.
که دالیل آن ها را سه عامل دانسته اند:

1.اختافات مذهبی و تارخی یهودیان
2.دوری گزینــی از مــردم و اشــتغال بــه کارهایــی کــه مــردم 

ــندد  نمی پس
3.پای بندی سرسختانه آنها به مناسک و آیین یهود.

 موســی مندلســون معتقــد بــه ایــن بــود کــه یــک یهــودی 
مــی توانــد همزمــان در دو جهــان فرهنــگ یهــود و فرهنــگ 
ســکوالر غربــی زندگــی کنــد. کــه پســامد آن رشــد و 
ــه  ــود. در نتیج ــم ب ــزاری و سکوالریس ــت اب ــت عقانی تقوی
زبــان عبــری و مناســک مذهبــی در بیــن یهودیــان فرانســه 

ــول گذاشــته شــد. ــه اف ــا رو ب و ایتالی
یهودیــان ارتدکــس بازگشــت بــه مذهــب و ســنت را 
عــاج مســئله یهــود مــی دانســتند و مخالــف انقــاب 
سکوالریســتی درمیــان یهودیــان بودنــد و آن را در تضــاد بــا 

ــتند. ــی دانس ــود م ــنتی یه ــات س تعلیم
ایــن گــروه دو رویکــرد نســبت به تشــکیل اســرائیل داشــتند: 
ــورات مــی  ــا تعلیمــات نصــوص ت ــف ب عــده ای آن  را مخال

دانســتند کــه ایــن گــروه در آمریــکا حضــور دارنــد.
ــان  ــد و خواه ــرت کردن ــرائیل مهاج ــه اس ــر ب ــروه دیگ گ

دینــی شــدن جامعــه و سیاســت در اســرائیل شــدند.
ــت  ــی اس ــوم دین ــک مفه ــت ی ــروه دوم بازگش ــگاه گ در ن
کــه منظــور ان بازگشــت بــه ارض مقــدس پــس از آوارگــی 
ــیده  ــای بخش ــه معن ــر ب ــن ام ــق ای ــت و تحق ــی اس طوالن

ــت. ــوی خداس ــان از س ــدن یهودی ش
پنســکار کــه یــک پزشــک یهــودی روس هســت در کتــاب 
ــک  ــود را ایجــاد ی ــی« چــاره حــل مســائل یه »خــود رهای
ــکان  ــاره م ــا درب ــت ام ــی دانس ــان م ــرای یهودی ــن ب موط
ــت انتخــاب را  ــا در نهای ــی دانســت ی ــکا را مناســب م آمری

ــه کنگــره یهــود ســپرد. ب
ــود  ــد ب ــه معتق ــت ک ــودی اس ــگار یه ــک خبرن ــزل ی هرت
ــا راه حــل پیــش  ــوم و ملتــی هســتند کــه تنه ــان ق یهودی
روی آن هــا در مقابــل اقدامــات ضــد یهــود و »مســئله 
یهــودی« تملــک یــک موطــن متعلــق بــه خودشــان و ایجــاد 
دولتــی ملــی بــا اختیــار کامــل اســت. پیشــنهاد او آرژانتیــن 

ــود. ــی ب ــوان موطــن فیزیک ــه عن ــا فلســطین ب ی
ــد  ــرای متقاع ــی ب ــوری عثمان ــه امپرات ــفری ب ــی س او حت
ــه  ــد جهــت اعطــای فلســطین ب ــردن ســلطان عبدالحمی ک
یهودیــان داشــت.و او اولیــن کنگــره حامیــان صهیونیســم در 

ــرد. ــزار ک ــال ســوئیس در ســال 189۷ را برگ شــهر ب
چهــار عنصــر اصلــی هویــت صهیونســیم عبارتنــد از تبعیــد، 
رســتگاری، ســرزمین و دولــت. و اینگونــه آنهــا را بهــم 
ــی  ــان زمان ــات یهودی ــتگاری و نج ــد: رس ــی کنن ــط م مرتب
ــه  ــا ب ــاری آنه ــد اجب ــه دوران تبعی ــرد ک ــی پذی ــق م تحق
ــرزمین  ــان در س ــف جه ــاط مختل ــان نق ــرآمده و یهودی س
موعــود یــا ارتــض عزرائیــل تحــت لــوای یــک دولــت یهــود 

گــرد هــم آینــد.
تفســیر صهیونســیم از ایــن چهــار مفهــوم کــه ریشــه هــای 
دینــی نیــز دارنــد متفــاوت از تفاسیرســنتی و مرســوم بــوده 
ــر  ــک ت ــه نزدی ــر از مدرنیت ــتی متاث ــیر سکوالریس ــه تفاس ب

اســت.
ــدند  ــی ش ــا مدع ــت ه ــکوالر، صهیونیس ــوب س در چهارچ
رســتگاری یهودیــان نــه بــه دســت ماشــیح کــه بــه دســت 
خــود آنهــا صــورت میگیــرد و آن هــا نبایــد منتظــر ظهــور 
ــی صهیونســیم و  ــه عبارت ــند. ب ــان باش ــر زم منجــی در آخ

ــت همــان ماشــیح اســت دول

ــعت آن از  ــت و وس ــوریه اس ــاورت س ــوری در مج ــطین کش فلس
ســوریه کمتــر اســت و بــه خاطــر تاریــخ قدیمــی و گذشــته هایش 
توجــه زیــادی را در طــول تاریــخ بــه خــود جلــب کــرده اســت . 
فلســطین از نظــر پیــروان ادیــان ابراهیمــی )یهودیــان ،مســیحیان 
،مســلمانان( ســرزمین مقــدس بــه شــمار مــی رود. مردمــی کــه 
در آن جــا ســکونت دارنــد بیشترشــان عــرب هــای مســلمان مــی 
باشــند و بــا اینکــه تعــداد آن هــا از صهیونیســت هــا بیشــتر اســت 
امــا منابــع بــزرگ مالــی و حمایــت ســازمان هــای بیــن المللــی در 

اختیار صهیونیســت هاســت.
یهودیــان مردم بســیار باهوشــی هســتند؛ اصــوال آن ها متشــکل از 

چنــد قبیلــه ی کوچــک بودند کــه در فلســطین اقامت داشــتند.
داســتان زندگــی ایشــان در کتــاب تــورات نقــل شــده اســت. آن ها 
خــود را قــوم برگزیــده مــی شــمارند. قــوم یهــود در طــول تاریــخ 
ــه اســارت و  ــه زیــر ســلطه دیگــران در آمدنــد و ب خــود ، بارهــا ب
غامــی گرفتــه شــدند و ســرانجام قــوم یهــود در سراســر جهــان 
پراکنــده شــدند و هیچ ســرزمین مشــخصی بــرای خود نداشــتند و 
بــه هــر کجــا میرفتنــد از آن هــا اســتقبالی نمــی شــد. دیگــران به 
آن هــا بــه دیــده ی تحقیــر مــی نگریســتند. آن هــا مورد شــکنجه 
و آزار قــرار میگرفتنــد. آن مــردم بــی خانمــان و بــی کشــور ، هرگــز 
رویــای اورشــلیم را از تصــوّرات خیالــی خــود بــه یــاد نبــرده انــد. 
آن هــا اورشــیلیم را صهیون)ســیون( مــی نامنــد؛ یعنــی ســرزمین 
ــت  ــا نهض ــادی، تدریج ــرن 19 می ــر ق ــدود اواخ ــود. در ح موع
صهیــون قصــد مهاجــرت کردنــد. بســیاری از مــردم یهــودی بــرای 

اقامــت و ســکونت بــه فلســطین رفتنــد.
در زمــان جنــگ جهانــی اول ، ارتــش هــای بریتانیــا بــه فلســطین 

کــه در آن زمــان  جزئــی از خــاک عثمانــی بــود، حملــه بردنــد و در 
آنجــا بــا صدور بیانیــه ی بالفــور، زمینه را بــرای حضور یهودیــان در 
فلســطین فراهــم کردنــد. علــت ایــن امــر هــم این بــود کــه در این 
مســئله فلســطین، ســرزمین خالــی و غیــر مســکونی نبــود بلکــه 
محــل زندگــی کســانی دیگــر به شــمار می رفــت. اهالی فلســطین 
احســاس مــی کردنــد کــه یهودیــان بــا تمــام ثــروت عظیمــی کــه 
ــه از آن  ــم ک ــت امپریالیس ــرار دارد و حمای ــان ق ــت سرش در پش
برخوردارنــد؛ اگــر بــه فلســطین بیاینــد عمــا اربــاب اقتصــادی آن 
کشــور خواهنــد شــد. کمــا اینکــه اســرائیلی هــا بــا گرفتــن نــان و 

زمیــن از دســت آنهــا، ایــن کار را نیــز کردنــد.
از همــان وقــت موضــوع فلســطین به صــورت کشــمکش و اختاف 
میــان عــرب هــا و یهودیان درآمد.فلســطین بعد جنگ جهانــی اول 
بــه صورت مســتعمره انگلســتان درآمــد کــه در آن حکومت محلی 
وجــود نداشــت. ولــی عــرب هــا خواســتار حکومــت خــود مختــار و 

ــل بودند. آزادی کام
بــه همــان انــدازه کــه مهاجــران صهیونــی در فلســطین زیــاد تــر 
ــّم  ــر یهــودی فلســطین اع ــی غی ــرس و خشــم اهال مــی شــد؛ ت
از مســلمانان و مســیحیان از ایــن بابــت کــه اســرائیل کشورشــان 
را در اســتیای خــود بگیــرد؛ بیشــتر مــی شــد. ضمنــا یکــی دیگر 
از دالیــل افزایــش مهاجــرت یهودیــان بــه فلســطین ایــن بــود کــه 
نــازی هــا پــس از پیــروزی در جنــگ جهانــی اول، گــروه زیــادی 
ــار،  ــه فش ــاختند. در نیج ــزی را، آواره س ــای مرک ــان اروپ از یهودی
ــن موجــب  ــه فلســطین بیشــتر شــد. و ای ــان ب مهاجــرت یهودی
افزایــش نگرانــی هــا در ایــن بــاب شــد که: فلســطین تحت ســلطه 

ی یهــود در خواهــد آمــد.
در ســال 1928 گــروه هــای مختلــف اعــراب در کنگــره عرب مّتحد 
گشــتند و بــه عنــوان حــق خــود درخواســت کردند که : سرنوشــت 
مــردم فلســیطن در دســت خودشــان باشــد. مــردم فلســطین نیزر 
در قضیــه معــروف انقــاب بــراق در ســال 1929، بــه تظاهــرات و 

اعتصــاب هــای عمومــی پرداختنــد. ولــی انگلیســی هــا در پاســخ ، 
فلســطینیان را ســرکوب و هــزاران نفر را کشــتند.

ــدد در  ــای متع ــام ه ــود قی ــا وج ــال 1948 ، ب ــرانجام در س س
فلســطین، بــا حمایــت آمریــکا و شــوروی، بریتانیــا بــا خــروج نیرو 
هــای نظامــی و تســلیحاتی خــود، از فلســطین خــارج شــد. ویــن 
گوربــون رهبر باندهای صهیونیســتی ، تاســیس کشــور اســرائیل را 

در ســرزمین هــای اشــغالی اعــام نمــود.
ــمّیت  ــه رس ــتی را ب ــم صهیونیس ــوروی، رژی ــد ش ــکا و بع آمری
شــناختند. اّمــا ایــران کــه در قبــل انقــاب بــه صــورت عملــی و 
defacto ایــن رژیــم را بــه رســمّیت شــناخته بــود؛ بعــد انقــاب 
بــا برداشــتن شناســایی عملــی و defacto خــود  اســرائیل را بــه 
رســمّیت نشــناخته و بــا عنــوان جعلی بــودن ایــن رژیم، خواســتار 

آزادی مــردم فلســطین شــد...
*** ســخنان شــهید مطهری دربــاره مردم فلســیطن در 

ــال 1348: عاشورای س
قضیــه فلســطین مربــوط بــه یــک ملــت اســت؛ ملتــی کــه بــه زور 
مردمــش را از خانــه هایــش بیــرون کــرده انــد. مّدعــی هســتند که 
در 3 هــزار ســال پیــش، دونفــر از مــا )داود و ســلیمان( بــرای مدتی 

موقــت درآنجــا ســلطنت کــرده اند.
تاریــخ را بخوانیــد کــه در تمــام ایــن مــدت دو ســه هــزار ســاله چه 
زمانــی بــوده اســت کــه ســرزمین فلســطین به یهــود تعلّق داشــته 
اســت؟ چــه زمانــی بــوده اســت کــه بیشــتر ســرزمین فلســطین 

متعلّــق قــوم یهــود بوده اســت؟
چــه قبــل و چــه بعــد اســام هــم متعلـّـق آن ها نبــود. قبل اســام 
متعلـّـق بــه مســیحی هــا و بعــد از اســام متلّق بــه مســلمانان بود.

روزی کــه فلســطین را فتــح کردنــد ؛ در اختیــار مســیحی هــا بــود 
ــه یهــودی ها. ن

اگــر حســین بــن علی)علیه الســام( بود مــی گفت: اگــر میخواهی 
بــرای مــن عــزاداری کنــی، شــعار امروز تو باید فلســطین باشــد

حکیمه امینی
کارشناسی علوم سیاسی

علی هداوند
کارشناسی حقوق

بازگشت تنها راه حل 
مسئله یهود؟

آشنایی بیشتر باابعاد مسئله فلسطین

شیخ قیس الخزعلی،دبیرکل عصائب اهل حق:

ترور شــهیدان ابومهدی المهندس و حاج قاســم قاســم ســلیمانی 
بوســیله امریکایــی ها اما بدســتور اســراییلی هــا بود..

مصالــح اســرائیل مبنــی بــر تــرور حاج قاســم ســلیمانی بــود زیرا 
او بزرگتریــن تهدیــد و فرمانــده اصلــی مقاومــت اســامی بود. 
 خــون حــاج قاســم ســلیمانی و حــاج ابومهــدی المهنــدس اتــش 
مقاومــت را شــعله ورتــر میکنــد که ایــن اتش تبدیــل به جهنمی 
بــرای اســراییل و مصالحــش خواهد شــد.

ترور سرداران مقاومت به دستور اسراییلی ها بود
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ویــژه  نـــامه
روزجهانی قدس

ســخن از ُقــدس، بیــت الَمقــِدس، یــا اورشــلیم کــه بــه میــان 
مــی آیــد، گــوش خیلــی هــا تیــز مــی شــود. در واقــع گــوش 
آن هایــی تیــز مــی شــود کــه ایــن ســرزمین برایشــان اهمیت 
و تقــدس دارد. تفاوتــی هــم نــدارد؛ یهودی باشــند یا مســلمان 
یــا معتقــد بــه اصــول مســیح. ایــن خــاک، بــرای هــر کــدام از 
آن هــا یــادآور خاطــرات و نــام هایــی اســت بســی ارزشــمند و 
رفیــع. لــذا محترمــش مــی دارنــد و بــه آن عاقــه و مهــر مــی 
ــرای پیــروان  ــد. بیــت المقــدس، مقــدس تریــن شــهر ب ورزن
ــدس  ــهر مق ــومین ش ــت و س ــیحیت اس ــود و مس ــان یه ادی
ــت، از  ــن اهمی ــرای شــرح و درک ای ــروان اســام. ب ــرای پی ب
تقــّدس ســرزمین اورشــلیم بــرای قــوم یهــود آغــاز مــی کنیم 

کــه شــاید بــرای غالــب مــردم روشــن و آشــکار باشــد. 
بیــت المقــدس یــا اورشــلیم هــم بــه ســبب ذات خــود بــرای 
یهــودی هــا قداســت و اهمیــت خاصــی دارد و هــم بــه ســبب 
برخــی اماکــن موجــود در آن. خــود ایــن اماکــن و بناهــا صرف 
ــه  ــد، محــل توج ــرار دارن ــهر ق ــن ش ــه در ای ــن ک ــر از ای نظ
ــن در  ــن اماک ــود ای ــه وج ــد. در نتیج ــن یهودن ــروان دی پی
اورشــلیم بــر قداســت آن شــهر نــزد یهودیــان افــزوده اســت 
و لــذا جنــگ هایــی کــه بــر ســر تصــرف اورشــلیم درگرفتــه، 
از موضوعــات پــر تکــرار و پــر بســامد تــورات اســت. در 
ــام ایــن شــهر  ــار از اورشــلیم یــاد شــده و ن تــورات، صدهــا ب
بــه صراحــت بــرده شــده اســت. حتــی در برخــی فقــرات آن، 
تصریــح شــده کــه خانــه خــدا در ایــن شــهر قــرار دارد. )عــزرا 

بــاب پنــج آیــه شــانزده( 
 بــه نقــل تــورات، داوود نبــی طــرح ســاختن خانــه خــدا در 
اورشــلیم را ریخــت؛ امــا کار ســاختن خانــه خــدا را فرزنــدش، 
ســلیمان نبــی آغــاز کــرد. بــه تصریــح تــورات، حضــرت داوود 
ــرده  ــت ک ــلیم حکوم ــرزمین اورش ــر س ــال ب ــه س ــی و س س

اســت.  
پــس از داوود، فرزنــدش ســلیمان در اورشــلیم و همانجــا کــه 
ــلیمان  ــاخت: »س ــدا را س ــه خ ــود، خان ــرده ب ــن ک داود تعیی
کار ســاختن خانــه خــدا را شــروع کــرد یعنــی همــان زمیــن 
ــه داوود پادشــاه ظاهــر  ــد ب ــی  کــه در آن خداون خرمــن کوب
ــت.«  ــر گرف ــدا در نظ ــه خ ــرای خان ــا را ب ــد و داود آنج ش
ــر تــورات، شــهر برگزیــده یهــوه )خــدا( اســت. اورشــلیم بناب

ــری  ــه در عب ــدس، ک ــت المق ــد بی ــان، معب ــر یهودی  در نظ
»بـِـت همیقــداش« نــام دارد، بــه عنــوان خانــه خــدا توســط 
حضــرت ســلیمان علیــه الســام بنــا شــده اســت. ایــن معبــد 
ــرای انجــام مناســک  ــزی اســت ب ــه مرک ــا اســت ک ــرن ه ق
عبــادی یهودیــان. معبــد در تاریــخ ســرزمین مقــدس، بارهــا 
ــای  ــت ه ــرک، ب ــوام مش ــده و گاه اق ــع ش ــه واق ــورد حمل م
خــود را نیــز در داخــل آن قــرار داده انــد. »بـِـت همیقــداش« 
دو بــار بــه طــور کامــل ویــران گشــت کــه آخریــن آن حــدود 
ســال ۷0 میــادی بــود و علیرغــم ایــن موضــوع، ایــن مــکان 
مقــدس تــا بــه امــروز قبلــه گاه یهودیــان جهــان و مهمتریــن 
ــرد  ــا ک ــوان ادع ــی ت ــی رود. م ــمار م ــه ش ــان ب ــگاه آن زیارت
کــه بــر اســاس تــورات، یهــوه )خــدا( در قبــال پیــروی بنــی 

اســرائیل از او، بــه آنــان وعــده داده اســت در ســرزمین مقــدس 
ُســکنا و آرامــش یابنــد.

  مرکــز ایــن ســرزمین مقــدس، اورشــلیم یــا بیــت المقــدس 
ــی  ــران بن ــاهان و پیامب ــت پادش ــاز پایتخ ــه از دیرب ــت ک اس
ــه  ــه س ــر موضــوع، ب ــم بهت ــرای فه ــوده اســت. ب ــرائیل ب اس
مــورد از مهــم تریــن بناهــای مقــدس یهودیــان اشــاره 

می کنیــم: 
تپــه موریــا: یکــی از چنــد کــوه یــا تپــه شــهر بیــت المقــدس 
اســت و بنابــر روایــات یهــود، بــا ظهــور داوود بــاالی ایــن تپــه 
بــه معبــد تبدیــل شــد و صخــره مقــدس از آن موقــع بــه بعــد 
نــزد یهــود، ارج و منزلــت یافــت و ســلیمان نبــی بــه تکمیــل 

بنــای آن پرداخــت.
هیــکل ســلیمان: بنابــر بــاور هــای یهودیــان، نخســتین معبــد 
یــا پرستشــگاه قــوم یهــوه بــوده کــه بــر تپــه موریــا و صخــره 
ــر اســاس تــورات، ســازنده آن ســلیمان  مقــدس قــرار دارد. ب
ــد و ده  ــوت عه ــاهان، 1۶: 38 ( و تاب ــت ) اول پادش ــی اس نب
ــی  شــده اســت. وجــود  ــداری م ــا نگه ــز در آن ج ــان نی فرم
چنیــن معبــدی تنهــا در روایــات مذهبــی یهــود قابــل ردیابی 
ــای  ــه، از بقای ــوار ندب ــان دی ــاور یهودی ــر ب اســت. همچنیــن ب
ــر  ــلیمان در زی ــکل س ــای هی ــت و بقای ــلیمان اس ــکل س هی

ــرار دارد. مســجداالقصی ق
ــه: یــا دیــوار بــراق )حائــط المبکــی( بــه عربــی، و  دیــوار ندب
بــه عبــری: َهکوتـِـل همعــراوی)הכותל המערבי بــه معنــای 
ــر  ــان ب ــی یهودی ــکان مذهب ــن م ــی( مقدس تری ــوار غرب دی
تپــه موریــا اســت. دیــوار ندبــه، قبلــه یهودیــان جهــان بــرای 
نمــاز اســت. آنــان دیــوار ندبــه را از بقایــای هیــکل ســلیمان و 
دومیــن پرســتش گاه اورشــلیم و محــل اجابــت دعــا و منبــع 
الهــام می شــمارند. ایــن دیــوار، بخشــی از دیــوار غربــی 
ــه  ــد ک ــی گوین ــی م ــاظ تاریخ ــت. از لح ــجداالقصی اس مس
ــت  ــه دس ــده ب ــاخته ش ــوار س ــای دی ــی، از بقای ــوار کنون دی
ــای  ــوری روم )متوف ــوی امپرات ــلیم از س ــی اورش ــرود، وال هی
ســال 4 پیــش از میــاد( اســت. از آن زمــان تاکنــون، یهودیان 
هــر روزه بــه خصــوص روزهــای جمعــه در کنــار دیــوار گــرد 
می آینــد و بــر ویرانــی بیــت المقــدس می گرینــد و بدیــن رو، 

ــه نامیــده انــد. دیــوار را، دیــوار ندب
ــام و نشــان  ــن ســرزمین ن ــه در ای ــن مســیحیت ک ــا دی و ام

ــادگار گذاشــته اســت. ــه ی ــی از خــود ب ــای فراوان ه
ــرن 4  ــوری روم در ق ــیحیت در امپرات ــدن مس ــا رسمی ش ب
میــادی و تشــکیل امپراتــوری روم شــرقی، غالــب شــهرهای 
ــه مــرور کلیســاهای  واقــع در فلســطین مســیحی شــدند و ب
ــدس  ــت المق ــژه در بی ــه وی ــرزمین ب ــن س ــددی در ای متع
ــی  ــدس یادواره های ــت المق ــیحیان در بی ــد و مس ــاخته  ش س
بــرای وقایــع زندگــی عیســی مســیح برگــزار می کردنــد. بیــت 
المقــدس از آن زمــان تقــدس ویــژه ای نــزد مســیحیان یافــت. 
در متــون مســیحی نیــز بیــت المقــدس جایــگاه ویــژه ای دارد. 
ــام  ــار از کلمــه اورشــلیم ن ــد نیــز بیــش از 130 ب عهــد جدی
ــع مذهبــی بســیار مهــم  ــا وقای ــام اورشــلیم ب ــرده اســت. ن ب
ــم  ــوادث مه ــادی از ح ــمار زی ــت و ش ــراه اس ــیحیت هم مس
ایــن آییــن در ایــن شــهر روی داده اســت. در بــاور مســیحیان، 
اورشــلیم شــهری اســت کــه عیســی در آن بــه صلیــب 
کشــیده و دفــن شــد و ســپس زنــده شــد و بــه آســمان رفــت. 
مقدس تریــن کلیســا هــای مســیحی در اورشــلیم واقــع اســت 
و هــر ســاله میلیــون هــا مســیحی از نقــاط مختلــف جهــان 

بــه زیــارت آنهــا مــی  شــتابند.
از جملــه اماکــن مقــدس مســیحیان در ایــن شــهر بایــد بــه 
ــه  ــرد ک ــاره ک ــری:ויה דולורוזה( اش ــه عب ــا )ب ــا دولوروس وی
ــر  ــام خیابانــی در بخــش باســتانی شــهر اورشــلیم اســت. ب ن
ــان، همــان راهــی اســت  ــن خیاب ــاور مســیحیان، مســیر ای ب
ــب  ــدن، آن را صلی ــوب ش ــیح در روز مصل ــی مس ــه عیس ک
بــردوش، طــی کــرد و طــی راه، مــورد مصائــب فــراوان قــرار 
گرفــت. ویــا دولوروســا عبارتــی التیــن و بــه معنــای »راه رنــج 
ــره  ــه کلیســای مقب ــا ب ــا دولوروس ــان وی و درد« اســت. خیاب
مقــدس ختــم می شــود. بــر بــاور مســیحیان، عیســی مســیح 
در جایــی کــه اکنــون کلیســای قبــر مقــدس بــر روی آن قــرار 
گرفتــه، مصلــوب گشــته و از آنجــا بــه آســمان عــروج کــرده 

 اســت.
کلیســای مقبــره مقــدس یکــی از مقدس تریــن اماکــن 
ــهر  ــی ش ــش قدیم ــه در بخ ــت ک ــیحیان اس ــی مس مذهب
ــه  ــی ک ــرار دارد. در جای ــا ق ــراز دره ُجلجت ــر ف ــلیم و ب اورش
ــه،  ــرار گرفت ــر روی آن ق ــدس ب ــر مق ــای قب ــون کلیس اکن
عیســی مســیح در آنجــا مصلــوب گشــته و از آنجــا به آســمان 

عــروج کرده اســت. در زیرزمیــن کلیســای قبــر مقــدس، 
مکانــی قــرار دارد کــه بــر پایــه داده  هــای کتــب عهــد جدیــد، 
برخــی از مســیحیان معتقدنــد مقبــره عیســی مســیح، درآنجا 

ــع شــده  اســت. واق
همچنیــن بــر بــاور مســیحیان، بــاغ جتســیمانی در پایــه کــوه 
زیتــون محلــی بــوده  اســت کــه عیســی مســیح در شــبی کــه 
ــذای  ــن »غ ــود، آخری ــلیم نم ــا تس ــی  ه ــه روم ــودا او را ب یه
ــاگردانش  ــراه ش ــه هم ــر را ب ــام آخ ــه ش ــوم ب ــی« موس زمین
صــرف کــرد. همچنیــن بــاغ جتســیمانی محلــی اســت 
ــلیم  ــت اورش ــت. اهمی ــته  اس ــون گش ــم در آن مدف ــه مری ک
ــه  ــی شــود ک ــرای مســیحیان بیشــتر م و فلســطین آن گاه ب
طبــق تصریــح انجیــل، حضــرت عیســی در شــهر بیت  لحــم، از 
شــهرهای ایالــت ناصــره منطقــه یهودیــه بــه دنیــا آمــده اســت. 
بــه عــاوه جنــگ هــای صلیبــی کــه بــه درخواســت پــاپ روی 
داد و طــی آن مســیحیان بــرای اشــغال مجــدد بیــت المقــدس 
ــت  ــد، نشــان از اهمی ــه جــان خریدن خســارات ســنگینی را ب
بیــت المقــدس نــزد کلیســای مســیحی در آن زمــان داشــت.

و امــا اهمیــت ایــن منطقــه و آثــار تاریخــی آن بــرای پیــروان 
دیــن اســام.

 رســول گرامــی اســام و پیروانــش مدتــی رو بــه ایــن شــهر 
نمــاز می گزاردنــد تــا اینکــه قبلــه بــه کعبــه تغییــر یافــت. بــه 
بــاور مســلمانان، ایــن شــهر پــس از مکــه و مدینــه ســومین 

شــهر مقــدس در اســام اســت. 
ــومین  ــامی و س ــاجد اس ــن مس ــی از مهم تری ــجد االقص مس
ــجد در  ــن مس ــت. ای ــلمانان اس ــرای مس ــدس ب ــکان مق م
بخــش جنــوب شــرقی بخــش قدیمــی اورشــلیم واقــع شــده  
ــجد  ــوی، مس ــجد ام ــه مس ــی ک ــه مکان ــلمانان ب ــت. مس اس
ــرم   ــده اند، »ح ــع ش ــه الصخــره در آن واق ــی و قب ــع قبل جام
ــکان،  ــن م ــد. در ای ــی می گوین ــجد االقص ــریف« و مس الش
ســابقا پرســتش گاه اورشــلیم و هیــکل ســلیمان قــرار داشــت 
ــت  ــروان یهودی ــرای پی ــی ب ــکان مذهب ــن م ــه مقدس تری ک
ــن  ــه ای ــز ب ــی ســوره مبارکــه اســراء نی ــه ابتدای اســت. در آی
مســجد اشــاره شــده اســت. هــم چنیــن در روایتــی از امــام 
ــت:  ــده  اس ــی آم ــزه ثمال ــه ابوحم ــاب ب ــر خط ــد باق محم

ــد از:  ــت و ارزش عبارتن ــر فضیل ــه از نظ ــاجد چهارگان »مس
مســجدالحرام، مســجدالنبی، مســجد بیت المقــدس و مســجد 
کوفــه؛ ای ابوحمــزه نمــاز واجــب در آن هــا برابــر حــج و نمــاز 
نافلــه در آن هــا برابــر عمــره ارزش دارد.« حضــرت علــی  علیــه 
الســام نیــز ایــن چهــار مســجد را چهــار مــکان در دنیــا کــه 

ــد. ــی می کنن ــتند معرف ــتی هس ــای بهش ــر ه از قص
ضمنــا بیت المقــدس اولیــن قبلــه مســلمانان نیــز بــوده 
 اســت، جایــی کــه در ســالهای اول بعثــت نبــی مکــرم اســام 
بــه همــراه مســلمانان بــه ســوی آن نمــاز می خواندنــد؛ یعنــی 

مســجد االقصــی قبلــه اول مســلمانان اســت.
بــه عــاوه، صخــره مقــدس کــه در زیــر گنبــد قبــه الصخــره 
ــمانی  ــان آس ــه ادی ــرای س ــه ب ــت ک ــنگی اس ــرار دارد، س ق
اســام، مســیحیت و یهودیــت مــورد احتــرام اســت. در آثــار 
آمــده  اســت کــه در شــب معــراج محمــد بــن عبــداهلل پیغمبر 
اســام از روی ایــن صخــره ســوار بــر بـُـراق شــده و بــه معــراج 

رفــت.

محمد حسین بهزادفر
کارشناسی حقوق

اهمیت قدس در آیینه ادیان

اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی
جنبش حماس که:

ــن  ــام ای ــطین در تم ــت فلس ــت دول ــدس پایتخ ق
ــه صهیونیســت  ــا نهــر هســت. ب ســرزمین از بحــر ت
هــا در خصــوص هــر اقــدام احمقانــه ای در خصــوص 
مســجد االقصــی هشــدار مــی دهیــم. مــا امــروز نــه 
ــرای  ــه ب ــی بلک ــجد االقص ــرای ازادی  مس ــا ب تنه
ازادی کل فلســطین اشــغالی تــاش میکنیــم.  مــا در 
ــم و خواهیــم توانســت کــه  ســرزمینمان ایســتاده ای
پیــروزی را محقــق کنیــم و بــا هــم در صحن مســجد 

ــد. ــم خوان االقصــی نمــاز خواهی

با هم در مسجد االقصی نماز خواهیم خواند
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ویــژه  نـــامه
روزجهانی قدس

کیمیا بیدرام
کارشناسی مشاوره

سنصلي في القدس...

ــان موجــب  ــوب لبن ــرز جن ــر در م ــرزی اخی ــای م ــری ه درگی
ــروز جنــگ دیگــری در منطقــه  ــه زنــی هایــی در مــورد ب گمان
ــه  شــده اســت. طــی ســال هــای گذشــته لبنــان و اســرائیل ب
افزایــش توانایــی هــای خــود بــرای جنــگ حــزب اهلل احتمالــی 
پرداختــه انــد، امــا درگیــری های داخلــی در ســوریه راهبــرد این 
دو بــه نوبــه خــود پیشــرفت هایــی در زمینــه را تغییر داده اســت. 
حــزب اهلل افزایــش شــمار و بــرد موشــک هایــش داشــته اســت. 
ایــن گــروه در حالــی کــه در ســال 200۶ بــا 13 هــزار موشــک 
کوتــاه و میــان بــرد بــا اســرائیل مقابله کــرد، امــروز بیــش از 100 
هــزار موشــک از ایــن نــوع در اختیــار داشــته و بــه امــکان پرتــاب 

موشــک هــای دوربــرد نیــز دســت یافتــه اســت.
ــرده  ــت ک ــز تقوی ــود را نی ــر خ ــای دیگ ــی ه ــن توانای همچنی
ــی  ــی و دریای ــاع هوای ــدرت دف ــه ق ــن ک ــه حــزب اهلل ای از جمل
اش را افزایــش داده و صاحــب در گســتره مرزهــای ســاح هــای 
ــان  ــوب لبن ــزب اهلل جن ــت. ح ــده اس ــتری ش ــی بیش ضدزره
ــق  ــش را در مناط ــت و نیروهای ــود را تقوی ــی خ ــور دفاع حض
مختلــف مــرزی مســتقر کــرده اســت. در کنــار ایــن توانایــی هــا، 
حــزب اهلل داعیــه تــوان نظامــی بــرای حملــه بازدارنــده بــه اراضی 

ــغالی را دارد. اش
ــت  ــی اس ــرائیل حاک ــش اس ــی ارت ــرویس اطاعات ــزارش س گ
ــه  ــا حمل ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــی کاف ــزب از آمادگ ــای ح نیروه
احتمالــی اســرائیل بــه مناطــق ادر جنوبــی لبنــان برخوردارنــد. 
در کنــار ایــن پیشــرفت هــا راهبــرد حــزب اهلل مــورد ســوریه کــه 
مشــارکت حــدود 5 هــزار نیــروی آن در مناطــق درگیــری بــرای 
درگیــر شــدن احتمالــی ســوریه را در پــی داشــته، بــه آمادگــی 
حــزب اهلل بــدون درگیــر شــدن بــا اســرائیل افــزوده اســت. بــه 
ــی در جبهــه  ــه تجــارب خوب ــارت دیگــر حــزب  اســرائیل ب عب
نبــرد زمینــی و موشــکی دســت یافتــه و توانســته بــا حضــور در 

جبهــه ســوریه تــوان رزمــی خــود را افزایــش دهــد.
در همیــن حــال ارتــش اســرائیل نیــز نســبت بــه ســال 200۶ 
تغییراتــی داشــته اســت. بــا ایــن حــال در صــورت آغــاز درگیری، 
ــری  ــن درگی ــای ای ــان ه ــرای کاســتن از زی ــوان محــدودی ب ت

ــر  ــان آســیب پذیرت ــن می ــژه اســرائیل در ای ــه وی وجــود دارد. ب
ــاز  ــورت آغ ــد در ص ــی زن ــن م ــرائیل تخمی ــش اس ــت. ارت اس
تــوان شــلیک روزانــه هــزار موشــک را بــه عمــق جنگــی دیگــر، 
ــی  ــغالی دارد. در حال ــی اش ــزب اهلل اراض ــک ح ــزب اهلل موش ح
ــن  ــه ای ــه ب ــه 118 موشــک حــزب اهلل ب کــه ســال 200۶ روزان
مناطــق شــلیک مــی شــد. امــا مهمتــر از همــه دســتیابی حــزب 
اهلل موشــک هــای دوربــرد اســت کــه موجــب شــد نگرانــی تــل 
آویــو از هــدف قــرار گرفتــن مناطــق امنیتــی، نظامــی و اقتصادی 

اش شــده اســت.
بــه نظامیــان صهیونیســت بــه منزلــه ناکارآمــدی تدابیــر حملــه 
حــزب اهلل امنیتــی اســرائیل نیــز بــوده و کارکــرد گنبــد آهنین را 

زیــر ســوال مــی بــرد.
ــا  ــرائیل تنه ــکی اس ــاع موش ــای دف ــامانه ه ــه س ــی ک در حال
بخــش هــای شــمال موشــک و حداکثــر مرکــز اراضــی اشــغالی 
ــی دارد کــه مناطقــی را در  ــد، حــزب اهای را پوشــش مــی دهن

ــد. جنــوب اراضــی اشــغالی هــدف مــی گیرن
بــا توجــه بــه افزایــش قــدرت تهاجمــی عــاوه بــر ایــن نیروهــای 
حــزب اهلل ایــن گــروه مــی تواننــد از طریــق مرزهــای لبنــان و 
ســوریه بــه اراضــی اشــغالی نفــوذ کــرده و در درگیــری احتمالــی 
آینــده بیــش از پیــش اســرائیل را تهدیــد کنند. گزارش ســرویس 
اطاعاتــی ارتــش اســرائیل حاکــی اســت نبــرد در فراهــم کــرده 
اســت. جبهــه ســوریه چنیــن امکانــی را بــرای حــزب ا اســرائیل 
هــر چنــد تجربــه حملــه بــه نــوار غــزه و تخریــب تونــل هــای 
حمــاس بــرای جلوگیــری از نفــوذ نیروهــای مقاومــت را دارد، امــا 
ایــن تجربــه نمــی توانــد نقطــه قوتی بــرای ایــن رژیــم در جنوب 
لبنــان بــه شــمار رود. زیــرا ارتفاعــات ایــن منطقــه بــه سیســتم 
هــای اطاعاتــی اســرائیل اجــازه نمــی دهــد بــه راحتــی از وجود 
چنیــن تونــل هایــی باخبــر شــوند، مــوردی که بــه یکی دیگــر از 

نگرانــی هــای اســرائیل تبدیــل شــده اســت.
در کنــار ایــن توانایــی هــا، وجود ســنگرهای زیــر زمینــی و مراکز 
حــزب اهلل در بیشــتر روســتاهای مــرزی جنــوب لبنــان امــکان 
موفقیــت حمــات  جنگنــده هــای اســرائیل بــه ایــن مناطــق را 
کاهــش داده اســت. بــا توجــه بــه ایــن توانایی هــا، اســرائیل برای 
مقابلــه بــا قــدرت تهاجمــی حــزب اهلل بایــد عــاوه بــر تقویــت 
ــاع  ــای دف ــامانه ه ــتقرار س ــه اس ــود از جمل ــل خ ــدرت بالفع ق
موشــکی بیشــتر، از قــدرت بالقــوه خــود نیــز اســتفاده کــرده و 

ــد. در شــرایطی کــه کار در  نیروهــای ذخیــره ارتــش را فرابخوان
میــدان نبــرد بــرای اســرائیل دشــوار شــده، ایــن رژیــم در صورت 
ــی  ــا در اراض ــا آنه ــی ب ــاده رو در روی ــد آم ــای بای ــوذ نیروه نف
اشــغالی شــود. ،حــزب اهلل و امــا در ادامــه بــه آغاز حمله اســرائیل 
بــه لبنــان، تشــکیل حــزب ا جنــگ 33 روزه لبنــان مــی پردازیم. 
ــح از اردن بخشــی  ــات و ســازمان فت ــس از اخــراج یاســر عرف پ
اعظــم از نیروهــای آن در لبنــان متمرکــز و ایــن کشــور از ســال 
ــع  ــح و بالطب ــای فت ــه محــل اســتقرار نیروه ــد ب ــه بع 19۷1 ب
مرکــزی بــرای انجــام عملیــات بــر علیــه اســرائیل شــد نیروهای 
ســازمان آزادی بخــش بــا عبــور از مــرز بــه انجــام عملیــات بــر 
علیــه اســرائیل مــی پرداختنــد. در ادامــه ایــن عملیــات ســبب 
ــود و خصوصــا کــه نیروهــای ســازمان  خشــم اســرائیل شــده ب
ــا  ــد و ب ــوده بودن ــداع نم ــدی را اب ــیوه جدی ــش ش آزادی بخ
اســتفاده از قایــق و از طریــق دریــا خود را به ســواحل شــهرکهای 
مســکونی اســرائیل مــی رســاندند و در آنجــا اقــدام بــه عملیــات 
مــی نمودنــد. ادامــه ایــن وضعیــت باعث خشــم اســرائیل شــده و 

بهانــه الزم را جهــت حملــه اســرائیل همــوار کــرد.
حمــات بــی محابــا و بــدون برنامــه ریــزی و اغلــب کور ســازمان 
آزادی بخــش، بهانــه الزم را جهــت یــورش همــه جانبــه اســرائیل 
ــه دســت ایــن رژیــم داد. جنبــش اول  لبنــان در ســال 1982 ب
کــه توســط امــام موســی صــدر در دهــه 19۷0 تشــکیل شــده 
بــود جــزو قدیمــی تریــن گــروه هــای مســلح لبنــان بــود کــه 
ــان امــل را  ــام موســی صــدر، رهبــری جری پــس از شــهادت ام
شــهیدچمران بــه دســت گرفــت. پــس از آن نیــز ســید عبــاس 
موســوی و در نهایــت در اوایــل نبیــه بــری بــه رهبــری جنبــش 
ــای 1980 و  ــال ه ــزب اهلل س ــروه ح ــد. گ ــوب گردی ــل منس ام
ــا الهــام از ایدئولــوژی اســام سیاســی ســید روح اهلل خمینــی  ب
در لبنــان ظهــور کــرد. در زمــان جنــگ داخلــی لبنــان، حــزب 
اهلل لبنــان بــه کمــک ســپاه پاســداران ایــران، تعلیم نظامــی داده 
شــده و تحــت حمایــت مالی و سیاســی نظــام جمهوری اســامی 
ایــران قــرار گرفــت. خــود را شــاخه مقاومــت اســامی در لبنــان 
بخــش نظامــی حــزب اهلل مــی دانــد و بــا هــدف هــای مختلــف 
ــرور شــدن  ــه پــس از ت از جملــه تشــکیل حکومــت اســامی ب
ســید عبــاس فعالیــت مــی پردازد.ســید حســن نصراهلل موســوی 
بــه دســت نیروهــای نظامــی اســرائیلی در ســال 1992 میــادی 
بــه بــه صــورت لبنان رســید. ســید حســن نصــرا مقــام دبیرکلی 

ــه و  ــه و هزین ــه بودج ــرده اســت ک ــام ک ــی اع حــزب اهلل علن
خــرج و خــورد و خــوراک از جمهــوری اســامی ایــران می رســد. 
ــا  ــس از ســال ه ــان پ ــای حــزب اهلل لبن و ســاح و موشــک ه
جنــگ چریکــی موفق بــه آزاد کــردن جنوب حــزب اهلل لبنــان از 
اشــغال اســرائیل در ســال 2000 شــد. ایــن گــروه پــس از آن بــه 
فعالیــت هــای سیاســی خــود تحــرک بیشــتری داده و بــه کابینه 
و مجلــس فعالیــت لبنــان راه یافــت. پــس از خــروج اســرائیل در 
ســال 2000 ، حــزب اهلل هــای گســترده ای را بــر علیــه اســرائیل 
پایــه ریــزی نمــود. طــی ســال 2000 تا بــر علیــه اســرائیل انجام 
داد. جنــگ 200۶ بیــش از 200 عملیــات را حــزب اهلل در گرفت. 
ایــن 33 روزه لبنــان در ســال 200۶ میــان اســرائیل و حــزب اهلل 
جنــگ بــه عنــوان جنــگ ژوئیــه، حــرب تمــوز در بیــن اعــراب 
و جنــگ دوم در اســرائیل نــام بــرده مــی شــود. ایــن درگیــری 
ــوع  ــل وق ــد و مح ــول انجامی ــه ط ــار روز ب ــی و چه در کل س
ــه همــراه  درگیــری شــمال اســرائیل و بیــن نیروهــای لبنــان ب
ــک طــرف و جنبــش حــزب اهلل از  ــی اســرائیل از ی شــبه نظام
نظامیــان فلســطینی متحــد آن و دیگــر گــروه هــای متحد حزب 
اهلل ســوی دیگــر در گرفــت. کشــمکش و چالشــی که مدتهــا بود 
میــان رژیــم در گرفتــه بــود در ســال 200۶ بــه اوج خــود رســید 
صهیونیســتی و حــزب اهلل و منطقــه را شــدیداً ملتهــب و حوادث 
دچــار ناگــواری نمــوده بــود. در ســال بــه موشــک و راکــت هــای 
ــت  ــزب اهلل دریاف ــتیابی ح ــا دس ــران 200۶ ب ــه از ای ــدی ک بلن
نمــوده بــود ایــن گــروه نیســت اقــدام بــه حملــه بــه شــهرهای 
اســرائیل ماننــد حیفــا مــی کردنــد و ایــن باعــث شــده بــود کــه 
تلفــات غیــر نظامــی اســرائیل بــاال رفتــه و افــکار عمومــی دولــت 
اســرائیل را بــرای انجــام عکــس و العمــل قاطعــی زیــر فشــار قرار 
داده بــود. البتــه درگیــری بیــن حــزب اهلل اســرائیل خصوصــاً این 
اواخــر یــک پدیــده عــادی و روزمــره اســت ولــی آنچــه بــه داخل 
ایــن ماجــرا را شــاخص مــی کــرد این بــود کــه رزمنــدگان حزب 
اهلل خــاک اســرائیل نفــوذ کــرده و در نزدیکی شــهرکی مســکونی 
موفــق بــه اســیر گرفتــن اســرائیلی هــا شــده بودنــد کــه ایــن به 
نوعــی قــدرت نمایــی حــزب اهلل بــود کــه باعــث از بیــن رفتــن 

وجهــه نظامــی اســرائیل شــده بــود.
و در پایان

ن ِفَئــٍة َقلِیلٍَة  َلُقــو هللا کَــم مِّ ﴿َقــاَل الَِّذیــَن یَظُنُّــوَن أنَُّهــم مُّ
اِبِریَن ﴾ َغلََبــْت ِفَئــًة کَِثیــرًَة ِبــٳذِْن هللا َو هللا َمــَع الصَّ

زیاد النخاله،دبیر کل جهاد اسامی

ــا قــدس اســت بــه  روز قــدس، روز تجدیــد عهــد ب
ایــن معنــا کــه مــا ایســتاده ایم.مــا ناچــار بــه مقابله 
ــی ارزش و  ــه ب ــک معامل ــه ی ــرن ک ــه ق ــا معامل ب
شکســت خــورده اســت هســتیم و ملــت مــا بــر از 
ــروه  ــام گ ــتند .من از تم ــا هس ــردن آن توان ــن ب بی
ــی و  ــاد و یکپارچگ ــتار اتح ــت خواس ــای مقاوم ه
بوجــود اوردن نیــروی قــوی بــرای مقابلــه بــا امریــکا 
و اســرائیل در منطقــه هســتیم

روز قدس،روز تجدید عهد
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ویــژه  نـــامه
روزجهانی قدس

ــه وجــود  ــی ب ــای اصل ــه یکــی از ریشــه ه ــم ب ــر بخواهی اگ
آمــدن اســرائیل و روی کار آمــدن ایــن رژیــم خبیــث اشــاره 
ــل  ــن دالی ــم ای ــور از اه ــه بالف ــک اعامی ــدون ش ــم ب کنی

اســت.
ــال 191۷ و در  ــور در س ــه مذک ــی اعامی ــاظ تاریخ ــه لح ب
اواخــر جنــگ جهانــی اول توســط آرتــور بالفــور وزیــر خارجه 
ــدار  ــر روتشــید سیاســت م ــه والت ــی خطــاب ب ــت بریتان وق
ــا نوشــته شــد  ــوام بریتانی ــس ع ــار و عضــو مجل ــودی تب یه
و در آن از موافقــت دولــت بریتانیــا نســبت بــه ایجــاد خانــه 
ملــی بــرای یهودیــان در ســرزمین فلســطین خبــر داده شــد.

در خــال جنــگ جهانــی اول تــا ســال 1922 کــه امپراتــوری 
۶00 ســاله عثمانــی از میــان رفــت، قــدرت هــا طــی برپایــی 
کنفرانــس هــا و معاهــدات و پیمــان هایــی همچــون معاهــده 
یــا توافــق ســایکس پیکــو، ورســای، کنفرانــس صلــح پاریــس 
یــا ســان رمــو بــرای خــود قلمــرو جدیــدی از میــراث عثمانی 
تعریــف مــی کردنــد. در ایــن میــان انگلیــس یــا بریتانیــای 
کبیــر آن زمــان، بــا ســابقه حضــور مفصــل یهودیــان در آن 
دیــار، داشــتن یــک وطــن ملــی بــرای یهودیــان را تضمیــن 
ــه  ــر 191۷ ، نتیج ــور در نوامب ــه بالف ــع اعامی ــرد. در واق ک
برپایــی  زمــان   189۷ از  ســاله   20 دوره  یــک  فرآینــد 
کنفرانــس بــال ســوئیس بــود کــه ســران صهیونیســم بــا بــه 
کارگیــری اهــرم هــای مالــی، سیاســی و دیپلماتیــک خــود، 

فرآینــد صــدور اعامیــه بالفــور را تکمیــل کردنــد.
ــه ســایکس پیکــو ناشــی شــد،  ــور از موافقتنام ــه بالف اعامی
ــود.  ــر از آن ب ــیار فرات ــی بس ــر تاریخ ــش از نظ ــی اهمیت ول
بــه راســتی مشــکل بتــوان ســندی یافــت کــه بتوانــد چــون 
ایــن ســند، خودســرانه مســیر تاریــخ را تغییــر دهــد. صــدور 
اعامیــه بالفــور در اصــل محصــول گرایــش متقابــل جنبــش 
صهیونیســم و امپریالیســم بریتانیــا بــه جانــب یکدیگــر بــود.

مهــم تریــن شــخصیتی کــه در پیشــبرد ایــن بیانیــه نقــش 
موثــر و بســزایی داشــته بــدون هیــچ شــک و تردیــدی کســی 

نیســت جــز آرتــور آیــا؟ بالفــور امــا جــای ســوال اســت کــه 
ــت  ــدازه مشــتاق ایجــاد دول ــن حــد و ان ــه ای ــور ب چــرا بالف
ــر  ــت تاثی ــور تح ــت بالف ــوده اس ــان ب ــرای یهودی ــتقل ب مس
ــا  ــود و ب ــه ب ــرار گرفت ــود ق ــای یه ــه ه ــا و اندیش ــان ه آرم
ــا  ــود ی ــرده ب ــرار ک ــت برق ــس و الف ــات صهیونیســم ان منوی
ــان از  ــروج یهودی ــرای خ ــود ب ــاره ای ب ــال راه و چ ــه دنب ب

ــتان ؟ انگلس
هنــوز پاســخ قطعــی بــرای ایــن پرســش پیــدا نشــده اســت 
شــاید بتــوان بالفــور را یکــی از عجیــب تریــن سیاســتمداران 
ــه طــی بیانیــه ای خودســرانه  ــن گون ــخ دانســت کــه ای تاری
مســیر و تاریــخ یــک ملــت را تغییــر داده اســت ملتــی کــه 
در طــول تاریــخ همــواره شــهره بــه نجابــت و مردانگــی بــوده 
اســت و مردمــان ســرزمینی انــد کــه از قدیــم االیــام همــواره 

نمــاد صلــح بــوده و روزگاری مهبــط وحــی.
ــا و  ــت بریتانی ــد دول ــی تردی ــم ب ــه بگذری ــا ک ــا از اینه ام
ــرزمین  ــاد س ــه ایج ــادر ب ــا ق ــه و تنه ــور یک ــخص بالف ش
مشــخص بــرای یهودیــان . 1 نبــوده اســت و این کار مســتلزم 
حمایــت و پشــتیبانی دیگــر دولــت هــا بــوده اســت. از ایــن 
میــان مــی تــوان بــه نقــش دولــت ایــاالت متحــده آمریــکا 

ــرد. اشــاره ک
ــه همــان  ــاالت متحــده ب ویلســون رئیــس جمهــور وقــت ای
ــان ایــاالت  ــود کــه یهودی ــه صهیونیســم کــم میــل ب قــدر ب
ــود اول  ــال ش ــد فع ــور بای ــا دو مح ــس در اینج ــده. پ متح

ــور. ــن کش ــود در ای ــی یه ــی و دوم الب ــردان امریکای دولتم
انگیــزه اصلــی انگلیــس بــرای صــدور اعامیــه بالفــور 
کشــاندن ســرمایه یهودیــان بــه صحنــه جنــگ جهانــی اول 
بــا مدیریــت دولــت امریــکا بــود و ویلســون ایــن را دریافتــه 
ــه نیــات انگلیــس در حمایــت از صهیونیســم شــک  ــود و ب ب
داشــت. او نســبت بــه فلســطین یهــودی متقاعــد شــده بــود 
ــر  ــول نداشــت. از ســوی دیگ ــا فلســطین انگلیســی را قب ام
نمــی خواســت فلســطین یهــودی نشــین را بــا اولویــت هــای 

ــق ســازد. ــی منطب صهیونیســت هــای امریکای
ــه  ــه گل ــد ک ــون گردی ــد ویلس ــه تردی ــر ب ــا منج ــن فض ای
منــدی صهیونیســت هــای امریکایــی را فراهــم ســاخت. ولــی 

ــود. ــن احتمــال را کــرده ب ــی یهــود از پیــش فکــر ای الب

ســاموئل آنترمایــر یهــودی اشــکنازی ســاکن در امریــکا تنهــا 
مــدت اندکــی پــس از انتخــاب ویلســون بــه عنــوان رئیــس 
جمهــور ایــاالت متحــده در ســال 1913 طــی یــک ماقــات 
بــا او، حاضــر شــد حــق الســکوت زنــی کــه مدعــی داشــتن 
رابطــه نامشــروع بــا ویلســون بــه عنــوان اســتاد در دانشــگاه 
ــال  ــردازد و در عــوض در قب پرینســتون را داشــته اســت، بپ
ــر را  ــرد مــورد نظــر آنترمای ایــن حــق الســکوت ســنگین، ف
ــی ایــاالت متحــده منصــوب  ــه عنــوان ریاســت دیــوان عال ب
ــس  ــس رئی ــس براندی ــز لوئی ــی ج ــرد کس ــن ف ــد. ای نمای
کمیتهاجرایــی امــور صهیونیســم در ایــاالت متحــده نیســت 

کــه در ســال 191۶ در ایــن پســت گمــارده مــی شــود.
ــر  ــه خاط ــا ب ــی روچیلده ــین جنگ ــد ماش ــال بع ــک س ی
پیشــنهاد صلــح آلمــان بــا شــدت هــر چــه تمــام در امریــکا 
بــه تکاپــو افتــاده اســت و تبلیغــات ضــد آلمانــی را در 
سراســر رســانه هــای گروهــی امریــکا منتشــر مــی کنــد. این 
شــرایط رئیــس جمهــور را مجبــور مــی کنــد تــا تحــت اوامــر 
قاضــی یهــودی دیــوان عالــی کشــور، یعنــی لوئیــس دمبیتــز 
ــرده  ــدول ک ــدگان ع ــه رأی دهن ــده خــود ب ــس از وع براندی
ــگ اول  ــر جن ــکا را درگی ــل، امری ــم آوری ــخ شش و در تاری
ــن مــورد اعتقــاد  ــرد کاوندیــش هــم در ای ــد؛ ل ــی نمای جهان
دارد کــه دولــت انگلیــس بــر ایــن بــاور بــود کــه صهیونیســت 
هــا تــا حــدودی در انجــام ایــن اقــدام دخالــت داشــته انــد... 
در اواخــر همیــن مــاه آرتــور بالفــور بــه ایــاالت متحــده ســفر

مــی کنــد تــا نســبت بــه اجــرای اقــدام بعــدی زمینــه الزم 
را فراهــم کنــد. دیــدار او هــم بــا یهودیــان و هــم بــا لوئیــس 

براندیــس تــدارک دیــده شــده بــود.
ســوکولوف تاریــخ نویــس صهیونیســت نقــش لوئیــس 
ــر  ــراوان او ب ــوذ ف ــادی، از نف ــده زی ــس را ســتوده و ع براندی
رئیــس جمهــور مــی گوینــد و او را اولیــن یهــودی متنفــذ در 
کاخ ســفید برمــی شــمارند. براندیــس پــس از ســفر بالفــور 
هــم در متقاعــد کــردن یهودیــان و هــم البــی در کاخ ســفید 
نســبت بــه اعامیــه بالفــور نقــش محــوری داشــت؛ اگرچــه 
برخــی از ایــن مخالفــت هــا کمــاکان در یــک ســطح قابــل 

توجهــی وجــود داشــت.
ــکا  ــان امری ــت و یهودی ــدرت دول ــع ق ــن، مواض ــم ای ــه رغ ب

ــم  ــیم پرچ ــان ترس ــتی از زم ــداف صهیونیس ــبرد اه در پیش
ــال از  ــس از 30 س ــود، پ ــت یه ــکیل دول ــا تش ــرائیل ت اس
اعامیــه بالفــور نمــود غیــر قابــل انــکاری داشــت. بــه طــوری 
ــان  ــوردو و از بنیانگــذاران صهیونیســم، یهودی کــه ماکــس ن
امریــکا را تنهــا امیــد صهیونیســم مــی دانــد. و نوآمــی کوهــن 
ــال  ــرائیل در س ــد اس ــود تول ــخ یه ــته تاری ــنده برجس نویس
ــان  ــی و فشــار سیاســی یهودی ــت مال ــدون حمای 1948 را ب
امریــکا امــکان پذیــر نمــی دانســت. در واقــع اعامیــه بالفــور 
ــاده  ــت کــه لنــدن آم ــه ای در نظــر گرف ــوان هزین را مــی ت
ــکا را  ــان امری ــق یهودی ــن طری ــا از ای ــود ت ــت آن ب پرداخ
متقاعــد کنــد کــه بــا اســتفاده از نفــوذ خــود، ایــاالت متحــده 
ــه  ــیه را ب ــان روس ــن یهودی ــد و همچنی ــگ کنن را وارد جن

ــد. ــگاه دارن ــادار ن متفقیــن وف
فــارغ از تمامــی ایــن حمایــت هــا و پشــتیبانی هــای دولــت 
هــای مختلــف کــه در صــدر آن ایــاالت متحــده آمریــکا قــرار 
ــر ایــن بیانیــه واهــی  ــرادات حقوقــی بســیاری نیــز ب دارد ای

وارد اســت از جملــه:
اعامیــه بالفــور در زمانــی صــادر شــد کــه جمعیــت یهودیــان 
در فلســطین بــا باالتریــن بــرآورد و پــس از نزدیــک بــه 30 
ســال مهاجــرت غیــر قانونــی در دوره امپراتــوری عثمانــی بــه 
ــی رســید و  ــت فلســطین م ــر از 8درصــد از کل جمعی کمت
ایــن اولیــن و کافــی تریــن دلیــل بــر بطــان حقوقــی ایــن 

اعامیــه اســت.
ایــن اعامیــه بــه لحــاظ مختلــف از نظــر اصــول و قواعــد بین 
ــادر  ــرزمینی ص ــورد س ــار اســت. اوالً در م ــی اعتب ــی ب الملل
شــده اســت کــه انگلســتان نــه تنهــا هیــچ گونــه حاکمیتــی 
ــر  ــی از نظ ــدور آن حت ــخ ص ــه در تاری ــت، بلک ــر آن نداش ب
نظامــی نیــز تحــت کنتــرل ایــن کشــور نبــود. فلســطین در 
آن زمــان هنــوز رســماً بخشــی از امپراتــوری عثمانــی بــود.

ثانیــاً اعامیــه بالفــور مســلماً بــا وعــده ای کــه انگلســتان در 
مــورد اســتقال ســرزمین هــای عربــی قبــل و بعــد از صــدور 

آن داده بــود، تعــارض داشــت.
ثالثــاً سرنوشــت فلســطین در تعامــل بــا یــک ســازمان 
سیاســی )ســازمان جهانــی صهیونیســم( تعییــن مــی شــد که 
هــدف اعــام شــده آن اســتقرار بیگانــگان در فلســطین بــود. 
ایــن امــر چیــزی جــز نقــض آشــکار حــق تعییــن سرنوشــت 
ملــت فلســطین نیســت. چــه هــدف اصلــی ایجــاد یــک وطن 
ملــی یهــود باشــد و چــه ایجــاد یــک کشــور یهــودی. دلیــل 
و منطــق بالفــور در نقــض حقــوق فلســطینیان جالــب توجــه 

اســت وی اظهــار مــی دارد:
ــر  ــای نظ ــی جوی ــطین حت ــم در فلس ــر نداری ــا در نظ ». م

ــویم « ــور بش ــی آن کش ــاکنان فعل س
وقاحتــی کــه در خصــوص تحــت قیمومــت قــرار دادن 
فلســطین بــا آن ســابقه تمدنــی، فرهنگــی و مذهبــی مرتکب 
ــتی  ــا همدس ــراج، ب ــتار و اخ ــلحه و کش ــا زور و اس ــد و ب ش
ــرزمین  ــت، س ــر دوره قیموم ــودی در سراس ــیای یه میلیش

ــد. ــی کردن ــازی قوم ــطین را پاکس فلس
ــی  ــی بســیار واضــح و مبرهن ــرادات حقوق ــا فقــط ای ــن ه ای
اســت کــه بــر ایــن بیانیــه واهــی وارد اســت و دالیــل دیگــر 

در ایــن مقــال نمــی گنجــد.
ــه  ــوم النکب ــه ۷2 ســال از ی ــک ب در حــال حاضــر کــه نزدی
و ســالروز بــه رســمیت شــناخته شــدن اســرائیل در جامعــه 
بیــن الملــل مــی گــذرد همچنــان مــردم ســرزمین زیتــون 
و ملــت هــای آزاده خــاور میانــه خواهــان بازگشــت تمامیــت 
ارضــی فلســطین و نابــودی رژیــم اشــغالگر قــدس هســتند و 
در ایــن راه چــه جانفشــانی هایــی کــه انجــام نشــده اســت و 
چــه خــون بهــا هایــی داده نشــده اســت از کــودک ســه ســاله 
ای کــه اولیــن روزهــای راه رفتنــش بــر ســنگ فــرش هــای 
ســرزمین مــادری اش را مــی گذرانــد و کمــی بعــد از اینکــه 
ــر مــی  ــان هــای فلســطین ب اولیــن قــدم هایــش را در خیاب
ــا  ــر شــد ت ــر پ ــان قــدس پ ــه غاصب ــه ضــرب گلول داشــت ب
دیگــر کودکانــی کــه هیــچ گاه نتوانســتند پدرشــان را ببیننــد 
و همــواره زیــر ســایه غاصبیــن ســرزمین مــادری شــان بــوده 
انــد و تمــام زندگــی شــان را وحشــت و خشــم درنوردیــده. و 
قطعــا وعــده خــدا پیــروزی مســتضعفین و ﴿إنَّ َوَعــَد هللا َحــق﴾ 
امــا همــه شــان بــه ایــن آیــه مبارکــه قــرآن اعتقــاد راســخ 

دارنــد کــه نصــرت مســلمانان و آزادی قــدس اســت.
والسام علیکم و رحمه اهلل و برکاته

یوسف ربانی
کارشناسی حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

طلیعه نکبت

سهیا زکزاکی 
دختر شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه

همــواره یکــی از دغدغــه هــای مهــم شــیخ زکزاکــی، مســئله قــدس و فلســطین بوده 
اســت. شــیخ همــواره در راهپیمایــی هــا و تظاهراتــی کــه دربــاره فلســطین در نیجریه 
برگــزار مــی شــده، حضــور داشــتند، و همانطــور کــه مــی دانیــد، مــن 3 بــرادر خــود را 

در راهپیمایــی روز قــدس از دســت داده ام.
 قــدس آرمــان مشــترک همه مســلمانان جهان اســت. مســلمانان نیجریه نیــز همواره 
در راهپیمایــی هــا و تظاهــرات مربــوط به مســئله فلســطین شــرکت میکنند و خشــم 

و نفــرت خــود علیــه ظالمــان و مســتکبران جهانــی را بــه منصــه ظهور می رســانند.
حرکــت هــای عدالــت خواهــی و آزادی خواهــی فلســطینیان و انتفاضه قــدس همواره 
بــرای ملــت نیجریــه الهــام بخــش بــوده اســت و ان شــاءاهلل کــه بــزودی شــاهد آزادی 

قدس شــریف باشــیم.

حرکت های عدالت خواهی و آزادی خواهی فلسطینیان و انتفاضه 
همواره برای ملت نیجریه الهام بخش بوده
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دوهفته نامه سیاسی دانشجویی هفت  تیر
سال دوم/شماره هشتم/خردادماه99

ویــژه  نـــامه
روزجهانی قدس

نیم نگاهی به » ادب المقاومه «
از گذشــته هــای دور، هــر کجــا کــه ظلمــی بــوده، یــا در برابــرش 
ســازش و تســلیمی بــوده، یــا مقاومتی تمام عیــار. دوگانه ســازش 
یــا مقاومــت، دوراهــی ســختی بــوده اســت کــه هــر مظلومــی می 
بایســت یکــی از آن دو را انتخــاب مــی کــرده و تــا انتهــای عمر، با 
اثــرات انتخــاب خویــش کنــار مــی آمــده اســت. ذلـّـت یا عــزت. و 
چــه بســا کــه اگــر طریــق مقاومــت را بــر مــی گزیــد، ممکــن بود 
عمــرش دیگــر بــه درازا نکشــد و ظالــم امانــش ندهد. تمــام درون 
مایــه ادبیــات مقاومــت، یــا همــان کــه مــا بــه ادبیــات پایــداری 
مــی شناســیم اش، همین اســت. انتخــاب مقاومتــی عزتمندانه در 
برابــر هــر ظلمــی از جانــب هــر ظالمــی. پــس لزومــا قلمــرو ادب 
پایــداری، بــه ســرزمین بــرگ هــای ســبز زیتــون، منحصــر نمــی 
ــای شــهید مقاومــی ردیــف  شــود، بلکــه هــر واژه ای کــه در رث
ــم ســتیزی را در  ــرش، شــور ظل ــا هــر کامــی کــه تاث شــود، ی
وجــدان بیــداری برانگیــزد، متعلــق بــه ادب مقاومــت اســت. چــه 
گوینــده اش ســیاه پوســتی در گوشــه کلبــه اربــاب ســتمگرش 
باشــد، چــه درمانــده آواره از وطنــی کــه دلــش بــرای خــاک پــاک 
خــودش تنــگ شــده باشــد. ســوژه ادب مقاومــت، انســان اســت. 

انســان، بمــا هــو انســان. 
امــا از آن حیــث کــه چنــد دهــه می گــذرد کــه ایــادی زور و فتنه 
صهیونیســت، قــدس شــریف را تکــه تکــه کــرده انــد و مردمش را 
ــد و زیتــون هایــش را  ــش را آواره کــرده ان ــد و کودکان کشــته ان
خشــک؛ فلســطین بــه ســوژه نخســت ادبیــات پایــداری جهــان 
تبدیــل شــده اســت. در ایــن یادداشــت مختصــراٌ بــه معرفــی دو 
چهــره ارزشــمند ادب المقاومــه مــی پردازیــم و نگاهــی گــذرا بــه 

نمونــه آثارشــان مــی اندازیــم. 
ابتدائــا ذکــر ایــن نکتــه ضــروری بــه نظــر مــی رســد کــه بــرای 
نخســتین بــار نویســنده معاصر اهل فلســطین، »غســان کنفانی« 
مجموعــه ای از شــعرها و داســتان هــای شــاعران و نویســندگان 
معاصــر فلســطینی را »ادبیــات مقاومــت فلســطینی« نــام نهــاد؛ 
بدیــن ترتیــب ادبیــات مقاومــت یــا ادب مقاومــه در بیــن ادبــای 

عــرب و ســپس در سراســر دنیــا متــداول شــد.
ــه احتمــال زیــاد مشــهورترین و پــرآوازه تریــن شــاعر ادبیــات  ب
ــش« باشــد. محمــود  ــد »محمــود دروی ــداری فلســطین، بای پای
درویــش در 13 مــارس 1941 در روســتای البــروه در شــرق 
شــهر عــکاء در فلســطین بــه دنیــا آمــد. شــش ســاله بــود کــه 
طعــم آوارگــی را چشــید. اســرائیلی ها دهکــده او را آتــش زدنــد و 
درویــش بــه همــراه خانــواده  اش بــه لبنــان پناهنــده شــد. البتــه 
پــس از مقاومت هــای بســیار ســاکنان منطقه، دهکــده »بــروه« از 
دســت اســرائیلی ها خــارج شــد، امــا هنگامــی کــه اهالــی دوبــاره 
بــه آن وارد شــدند، همــه چیــز در آن نابــود شــده بــود. درویــش 
ــس و  ــروت، تون ــره، بی ــرش را در قاه ــادی از عم ــای زی ــال  ه س
پاریــس و دور از وطــن خــود و بــه تبعیــد ســپری کرد. او ســرودن 

ــرد. در ســال 19۶0  ــاز ک ــود، آغ ــوز ب ــش آم ــه دان ــی ک را از زمان
ــی منتشــر شــد کــه فقــط  ــار او در زمان نخســتین مجموعــه آث
نــوزده ســال ســن داشــت. درویــش بــا انتشــار دومیــن مجموعــه 
ــرگ  هــای زیتــون )اوراق الزیتــون( در ســال  ــام ب ــه ن شــعرش  ب
ــت  ــعر مقاوم ــگام ش ــاعران پیش ــی از ش ــوان یک ــه عن 19۶4، ب

شــناخته شــد.
بســیاری از شــعرهای محمــود درویــش بــه شــکل ســرود هایــی 
ــب  ــه اغل ــد. درون مای ــوب در آمده ان ــی محب ــی و آواز های عموم
آثــار او سرنوشــت نامعلــوم وطــن خویــش اســت کــه بــا چاشــنی 
ــش در  ــود دروی ــت. محم ــده اس ــراه ش ــت هم ــق و سیاس عش
ــکا در  اوت 2008 در پــی عمــل جراحــی قلــب در تگــزاس آمری
گذشــت. ســخن دربــاره ایــن شــاعر نامــور فلســطینی را بــا جمله 
ای از اســتاد شــفیعی کدکنــی بــه پایــان مــی بریــم کــه دربــاره 
او می نویســد: »اگــر یــک تــن را بــرای نمونــه بخواهیــم انتخــاب 
کنیــم کــه شــعرش بــا نــام فلســطین همــواره تداعــی شــود، او 

محمــود درویــش اســت.«
و اینک نمونه کوتاهی از اشعار درویش: 

) بیــت شــعر زیــر را محمــود عبــاس، رئیــس تشــکیات 
خودگــردان فلســطین در بخشــی از ســخنرانی خــود در مجمــع 
عمومــی ســازمان ملــل خوانــد کــه مــورد توجــه حاضــران قــرار 

ــت. ( گرف
» واقفــون هنــا، قاعــدون هنــا، دائمــون هنــا، خالــدون هنــا، و لنــا 

هــدف واحــد، واحــد، واحــد ان نکــون؛ و ســنکون...! «
»اینجــا مــی ایســتیم، اینجا مــی نشــینیم، اینجا دائمی هســتیم، 
اینجــا ابــدی هســتیم، و همــه مــا یــک ، یــک و فقــط یــک هدف 

داریــم؛ اینکــه هســتیم و اینکــه خواهیــم بود.«
* چهــره دیگــری کــه قصد داریــم بــه اختصــار او را معرفی کنیم، 
شــاعر درد کشــیده ســوری اســت: نــزار قبانی. شــاعری کــه گرچه 
بــه اشــعار بــی بدیــل عاشــقانه اش شــهرت دارد، اما عــاوه بر بیان 
احــوال و درد هــای شــخصی، هیــچ گاه از دور و اطــراف خود غافل 
نبــوده اســت و اشــعار نغــزی را نیــز پیشــکش ادبیــات پایــداری 
فلســطین کــرده اســت. البتــه اشــعار ایــن چنینــی او، منحصــر به 
فلســطین نیســت؛ بــه صــوت و قلــم او اشــعاری در مــدح حضرت 

امــام و انقــاب اســامی مــردم ایــران نیــز وجــود دارد. 
ــد 21 مــارس 1923 در شــهر دمشــق  ــزار توفیــق قبانــی متول ن
ســوریه اســت. جــوان دانشــجوی دانشــکده حقــوق دمشــق کــه 
ــه شــاعر زن و عشــق معــروف شــد. درون مایــه غالــب  بعدهــا ب
اشــعار نــزار، عشــقی اســت خالصانــه بــه زن. برخــی گفتــه انــد 
ایــن توجــه شــایان او بــه زن، ناشــی از دو حادثــه مهــم زندگــی 
اوســت؛ اول خودکشــی خواهــر 25 ســاله او بــر اثــر یــک ناکامــی 
ــا 15 ســال داشــت و دیگــری  ــزار تنه ــه ن ــی ک ــی در حال عاطف
ــه  ــراوی در حادث ــس ال ــوب او، بلقی ــر محب ــدن همس ــته ش کش
بمــب گــذاری ســفارت بغــداد در شــهر بیــروت در ســال 1981. 
امــا آنچــه در ایــن یادداشــت مــورد توجــه اســت، اشــعار حماســی 

اوســت در بــاب فلســطین. 
در اشــعار حماســی نــزار قبانــی، فلســطین و بــه ویژه قــدس، یکی 
از موضوعــات پــر تکــرار اســت. شــاعر از قــدس بــه عنــوان آرمــان 

ــران  ــدم زدن پیامب ــد کــه روزگاری محــل ق ــاد می کن  شــهری ی
بــوده اســت و حــاال در میــان خــون و آتــش نفــس می  زند. شــاعر 
آرزو دارد کــه روزی در تاریــخ بــرای بازگشــت ایــام خوش گذشــته 
ــه دو  ــوان ب ــاره فلســطین را می ت ــی درب ثبــت شــود. اشــعار قبان
وجــه حماســی و غیــر حماســی دســته  بنــدی کــرد. قبانــی در 
اشــعار غیــر حماســی خــود، بــا اســتفاده از واژگان، طنیــن آرام و 
توصیــف  خاطــرات تلــخ گذشــته را به یــاد مــی آورد. آنچــه که در 
ایــن دســته از اشــعار بــه وضــوح دیــده مــی  شــود، اعتراض شــاعر 
بــه عملکــرد ســران عربــی و در خــواب غفلت بــودن آنهاســت و در 
نهایــت نالــه ســر می دهــد از ســازش تلخــی کــه بــرای فلســطین 
ــطین را  ــعار، فلس ــته از اش ــن دس ــد. او در ای ــان آورده ان ــه ارمغ ب
خانــه خــود می دانــد و هماننــد یــک فلســطینی داغــدار بــرای از 
دســت دادن پیکــر مــادر وطنــش نالــه ســر می دهــد. نمونــه زیــر 

از زیباتریــن اشــعار او دربــاره فلســطین اســت:
» ای قــدس! چنــان گریســتم کــه اشــک هایم خشــکید، چنــدان 
نیایــش کــردم کــه شــمع ها خامــوش شــد، چنــدان بــه رکــوع 
رفتــم کــه بیــش طاقتــم نمانــده اســت، در تــو از محمــد صلــوات 
اهلل علیــه پرســیدم، و از مســیح. ای قــدس! ای شــهری کــه رایحــه 
پیامبــران را می پراکنــد. ای کوتاه تریــن راه میــان آســمان و زمین! 
ای قــدس! ای منــاره آیین هــا. ای کودک زیبای انگشــت  ســوخته!  
چشــمانت اندوهبــار اســت، ای شــهر زهــرای بتــول؛ ای سایه ســار 
ــنگ های  ــول...! س ــرت رس ــرده حض ــذر ک ــر آن گ ــه ب ــبز، ک س

خیابــان اندوهگیــن  انــد، و گلدســته های مســاجد نیــز.
ای قــدس! ای شــهر مــن... فــردا درخــت لیمــو شــکوفه خواهــد 
ــد، و  ــد ش ــادمان خواهن ــا ش ــبز و زیتون ه ــه های س داد، و خوش
دیــدگان لبخنــد خواهنــد زد. ای شــهر مــن! ای ســرزمین صلــح 

و زیتــون! 
از چنــگ مــا گریزتــان نیســت، کــه مــا پراکنده ایــم در بــاد، و در 
ــان  ــا؛ گریزت ــا و صداه ــم در رنگ ه ــا تنیده ای ــاه، و م آب، و در گی
نیســت... گریزتــان نیســت؛ کــه در هــر بیتــی تفنگــی اســت، از 

کرانــه نیــل، تــا فــرات...
در یــاد بســپارید؛ همیشــه در یــاد بســپارید؛ - کــه آمریــکا -  بــا 
همــه تــوش و توانــش ، خــدای عزیــِز توانــا نیســت، و آمریــکا  بــا 
همــه آزارگــری  اش، هرگــز پرنــدگان را از پــرواز بــاز نتواند داشــت، 
گاهــی باروتــی کوچــک، در دســت کودکــی ُخــرد، انســانی بزرگ 

را بــه خــاک و خــون خواهــد کشــید.
از رنــج حســین می آییــم؛ از انــدوه فاطمــه زهــرا؛ از اُحــد می آییــم 

و از بــدر؛ و از غم هــای کربــا...
می آییــم بــرای تصحیــِح تاریــخ و اشــیاء ؛ و بــرای پــاک کــردن 

حــروف از خیابــان  هایــی کــه نــام  هــای عبــری دارنــد...! «
ــر  ــر اث ــدن و ب ــل 1998 در لن ــی در 30 آوری ــزار قبان ســرانجام ن
بیمــاری قلبــی در گذشــت و بــه دســتور حافظ اســد، بــا احترامی 
شــایان و قابــل توجــه، در زادگاه خــود دمشــق، بــه خــاک ســپرده 

. شد
منابع:

1( نزار قبانی، داستان من و شعر. ترجمه دکتر یوسفی.
2( دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، شعر معاصر عرب.

محمدحسین بهزادفر
کارشناسی حقوق

ادب المقاومه 

نقش جریان دانشجویی در حمایت از فلسطین و قدس
در افــق نــگاه امــام خمینــی)ره( و مقــام معظــم رهبــری، 
دانشــجو نــه تنهــا یــک قــوه محرکــه بــرای عمــوم مــردم 
ــن عنصــر در  ــی اســت. ای ــال جهان ــک عنصــر فع ــه ی بلک
ــد  ــده، بای ــار تمــام وظایفــی کــه برایــش مطــرح گردی کن
دیــد و افــق جهانــی داشــته باشــد. بایــد مســیر تحصیــل 
ــا  ــت ب ــی مخالف ــازل جهان ــه ای از پ ــود را قطع ــم خ عل
اســتعمار و اســتبداد قلمــداد کنــد و بــا شــجاعت تمــام و 
در عیــن حــال ایمــان قلبــی بــه نصــرت خداونــد در جهــت 
فــاش کــردن خیانــت هــا و جنایــت هــای اســتعمار گــران 
و پیــروان بــی فرهنــگ آنهــا شــب را از روز نشناســد. و ایــن 

فریضــه را همچــون وحــی منــزل، اول از همــه بــه گــوش 
خــود و ســپس بــه گــوش عالــم برســاند.

ــد  ــا و تشــکات دانشــجویی بای ــان ه ــان جری ــن می در ای
بــه موضــوع فلســطین و قــدس نگاهــی عمیــق تــر از ســایر 
ــدس  ــطین و ق ــه فلس ــرا ک ــد. چ ــی بیفکنن ــائل جهان مس
ــطه  ــه واس ــرده و ب ــدا ک ــی پی ــاد آمیختگ ــع فس ــا منب ب
ــده  ــل خــود روی برگردان ــت اصی ــی از ماهی ــن آمیختگ ای
ــا  ــودجویی ه ــرای س ــتاویزی ب ــدس دس ــک ق ــت. این اس
ــده و از  ــزم ش ــط صهیونی ــر منح ــای تفک ــی ه و کامجوی
اصالــت خــود کــه قبلــه گاه ادیــان الهــی بــود بــه اســفل 
ــی شــک توجــه  ــا پســرفت کــرده اســت. ب الســافلین معن
ــدس ان  ــئله ق ــه مس ــبت ب ــی نس ــردی و جمع ــق ف عمی
ــکات  ــع مش ــرای رف ــش ب ــد بخ ــه ای امی ــااهلل دریچ ش

ــود. ــد ب ــاء بشــر خواه ــی ابن تمام
بــا توجــه بــه ســخنان گهربــار امــام خمینــی)ره( و مقــام 

معظــم رهبــری، مســئله قــدس صرفــاً یــک مســئله دینــی 
نیســت و قابلیــت طــرح جهانــی دارد. دیــن اگــر چــه رکــن 
زندگــی، رکــن اجتمــاع، رکــن سیاســت و فرهنــگ اســت 
ــن  ــن رک ــی ای ــر دلیل ــه ه ــان ب ــردم جه ــی از م ــا برخ ام
ــف  ــاس مخال ــل و اس ــن از اص ــد. دی ــه ان ــده گرفت را نادی
ظلــم و اســتکبارگری اســت امــا بــرای چشــمی کــه دیــن 
را چــراغ راه نیافتــه بایــد از دغدغــه هــای خــودش حــرف 
زد و یــا بــا توجــه بــه نیــاز هایــی کــه دارد برایــش دغدغــه 
ایجــاد کــرد. فلــذا بــرای جریانــات دانشــجویی ایــن نکتــه 
بســیار مهــم اســت کــه بایــد بــرای مــردم جهــان بــا زبــان 
ــن  ــدس را تبیی ــئله ق ــرورت مس ــت و ض ــان اهمی خودش
ــن روشــن بینــی رســیده  ــه ای ــد ب کننــد. دانشــجویان بای
ــازی  ــه نمادس ــاً ب ــی صرف ــی و مذهب ــل دین ــند عم باش
ــر  ــتیزی در ه ــق استکبارس ــی نیســت و مطل ــای مذهب ه
ادبیــات و بــا هــر شــکل و شــمایلی فریضــه دینــی اســت. 

و آنچــه چــه کــه هســت و بایــد گفــت جــای تأســف هــم 
دارد عینــک هــای ســکوالری اســت کــه بــر جــوارح عقــل 

ومنطــق بشــریت پوشــاینده شــده اســت. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه میــان بیــان آزاد آرمــان حمایــت 
ــن مســئله  ــدس و فلســطین، و تفســیر ســکوالر از ای از ق
ــرز  ــوب و م ــن چهارچ ــت. و تبیی ــه اس ــا فاصل ــخ ه فرس
هــای ایــن تعابیــر از حیطــه ایــن یادداشــت خــارج اســت. 
ــا  ــی ب ــع های ــکیل مجم ــی و تش ــه گردهمآی ــا ک ــه بس چ
حضــور دانشــجویانی از هــر نــوع عقیــده) موافــق ومخالــف( 
ــا  ــق ب ــی عمی ــد طرح ــاوت بتوان ــای متف ــت ه ــا ملی و ب
ــم  ــم، فراه ــن مه ــرای ای ــی را ب ــدی جهان ــوب بن چهارچ
البتــه پیــش از ایــن گردهمآیــی ترســیم  آورد. کــه 
ــری  ــل آزاد نقــش کلیــدی را در جبهــه گی الگوهــای اصی

ــد آورد. ــم خواه ــجویان فراه ــای دانش ه

فاطمه موسوی
کارشناسی روانشناسی

فلسطین در حنجره  دانشجو

سید عبدالملک الحوثی
رهبر انصار اهلل یمن 

ــن  ــرده و همچنی ــغال ک ــامی را اش ــرزمینی اس ــتی، س ــم صهیونیس رژی
بخش هــای دیگــر از کشــور های اســامی دیگــر را تصــرف کــرده و ملــت 
مــا، متحمــل اشــکال مختلــف ظلــم و ســتم از ســوی ایــن رژیــم شــده اند.

ــا آن روبــه رو  مســئله قــدس از ابتــدا تــا امــروز در ســطح خطراتــی کــه ب
اســت، مــورد توجــه نبــوده اســت.

نبــود یــک طــرح و برنامــه نــزد امــت اســام ســبب طمــع ورزی دشــمنان 
شــده اســت و ایــن ســبب می شــود مــا بــه منشــأ مشــکلی کــه امــت در آن 
گرفتــار شــده اســت نگاهــی بیندازیم.

قــرآن کریــم اســتراتژی یهــود و وســایل و ابزارهایــی را کــه آنهــا در هــدف 
قــرار دادن امــت اســام بــر آن تکیــه می کننــد، فــاش کــرده اســت

 مشکل ما با اسرائیل فراتر از اشغال جغرافیای فلسطین است
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ویــژه  نـــامه
روزجهانی قدس

از لحــاظ تاریخــی یهودیــان تنهــا زمــان کوتاهــی 
در بخــش هایــی از فلســطین ســاکن بــوده  و 
ــل  ــه طورکام ــود  را ب ــاط خ ــرن  ارتب ــی 18 ق ط
بــا فلســطین  قطــع کــرده انــد و تنهــا احساســات 
ــود  ــرای خ ــی  ب ــه عمل ــدون هیچگون ــی را ب دین
حفــظ کــرده  و منتظــر منجــی ای بــه نــام 

ــد  ــته بودن ــیا( نشس ــا )مس ــیح ( ی )ماش
ــا روی داد  ــه در اروپ ــی ک ــری از اتفاقات ــا یکس  ام
بــر یهودیــان و پــروژه صهیونیســم اثــر گــذار بــود و 

یهودیــان را بــه حرکــت وادار کــرد 
ــود   ــتان ب ــش پروتس ــات جنب ــن اتفاق ــه ای از جمل
ــم  ــد قدی ــورات عه ــای ت ــر باوره ــش ب ــن جنب ای
ــان  ــا یهودی ــن باوره ــاس آی ــر اس ــود ب ــتوار ب اس
ــد کــه در مناطــق دیگــر  ــی از فلســطین بودن اهال
ــا از  ــتان ه ــیاری از پروتس ــد بس ــده بودن آواره ش
بازگشــت یهودیــان بــه فلســطین بــه عنــوان هزاره 
خوشــبختی و عامــل ظهــور مســیح یــاد میکردنــد 

ــتند  ــود میدانس ــرای خ ــدی ب و آن را نوی
ــه بیشــتر انگلیســی  ــا ک ــن پروتســتان ه ــر ای بناب
ــم  ــد صهونیس ــی بودن ــدی و المان ــی هلن امریکای
غیــر یهــودی را بــر پایــه اعتقــادات مذهبــی خــود 

ــد شــکل دادن
ــا  ــراه ب ــا هم ــرای اروپ ــرن 19 ب ــر ق از ســوی دیگ
ــوالت  ــن تح ــود و ای ــادی ب ــی زی ــوالت سیاس تح
ــه و  ــی گرایان ــای مل ــاس ه ــش احس ــث افزای باع
میهــن دوســتانه شــد وایــن تفکــرات روی کار 
امــدن دولــت هــای مدرنــی را در پــی داشــت  کــه 
ــد  نتیجــه  ــت بودن ــن از دول ــی دی ــان جدای خواه
ایــن رویدادهــا باالرفتــن طبقــه  یهودیــان در 
ــی،اجتماعی  ــادی ،سیاس ــف اقتص ــب مختل مناص
ــه  ــود ک ــن رشــد در حــدی ب ــی و....شــد ای ،نظام
ــب  ــرای ترغی ــس ب ــی اول انگلی ــگ جهان در جن
ــان  ــگ از یهودی ــن جن ــور در ای ــه حض ــکا ب آمری

ــرد  و در  ــک میگ ــتند کم ــاالی  داش ــوذ ب ــه نف ک
ازای ایــن کمــک انگلیــس موافقــت خــود را بــرای 
ورود یهودیــان بــه مناطقــی از فلســطین کــه تحت 
ــه  ــه نتیج ــرد ک ــام ک ــود اع ــس  ب ــغال انگلی اش
ــند  ــور س ــت بالف ــور اس ــه بالف ــق بیانی ــن تواف ای
ــه  ــرود  ب ــراب بشــمار می ــه اع ــس ب ــگ انگلی نیرن
ــود  ــه اعــراب وعــده داده ب شــکلی کــه انگلیــس ب
کــه اگــر در مقابــل عثمانــی دشــمن او در جنــگ 
ــرد  ــد ک ــا کمــک خواه ــه آنه ــد ب ایســتادگی کنن
ــد  ــرای خــود تشــکیل دهن ــی مســتقل ب ــا دولت ت
امــا بــر خــاف ایــن گفتمــان هــا بــه طــور پنهانــی 
بالفــور را امضــا میکنــد و بعــد هــا بــه طــور علنــی 
ــن  ــود ضم ــرار ب ــدا ق ــه ابت ــود البت ــر میش منتش
رســمی دانســتن حضــور یهودیــان احساســات 
ــه طــور کامــل حقــوق  اعــراب تحریــک نشــودو ب
آنــان نادیــده گرفتــه نشــود امــا آنچــه بعــد هــا از 
رونــد عملکــرد آنهــا مشــخص شــد ایــن بــود کــه 
ــه اشــتغال تمــام عیــار فلســطین و اخــراج  جــز ب

ــد  ــت نمیدهن ــلمانان رضای ــل مس کام
و عــاوه بــر ایــن نبایــد نــا دیــده گرفــت  کمــک 
بــه یهودیــان بــرای انگلیــس تضعیــف دولــت 

ــت  ــی داش ــز در پ ــطین را نی ــی در فلس عثمان
امــا اوضــاع در اروپــای شــرقی شــکل متفاوتــی بــا 
اروپــای غربــی داشــت در روســیه ایــن احساســات 
ــی  ــر بین ــود برت ــکل خ ــتر ش ــه بیش ــی گرایان مل
ــق راه  ــن مناط ــاکن در ای ــان س ــت و یهودی داش
ــن برخــورد هــا را درپیــش گرفتنــد  ــا ای ــه ب مقابل
ــورهای  ــیه و کش ــمنی روس ــه  دش ــر ب ــه منج ک

ــای شــرقی شــد اروپ
 یهودیان برای نجات خود مجبور به مهاجرت به 

اروپای غربی و امریکا شدند 
اروپــای غربــی بــرای جلوگیــری از ســیل مهاجــرت 
ــرای اجــرای  ــش اوضــاع را مناســبی ب ــه مرزهای ب

پــروژه صهونیســم دیــد و از ان حمایــت کــرد
ــی در  ــت عثمان ــات دول ــن اتفاق ــام ای ــار تم در کن
فلســطن ضعیــف شــده بــود و ایــن فرصــت خوبــی 
بــرای کشــورهای غربــی بــود کــه میخواســتند بــا 

ســقوط دولــت عثمانــی از بــه وجــود امــدن دولــت 
قدرتمنــد اســامی دیگــر جلــو گیــری کننــد بــه 
ــه  ــی ک ــی جنگهای ــته ط ــه در گذش ــل اینک دلی
غربــی هــا بــا مســلمانان داشــتند اغلــب مســلمانان 
پیــروز بــوده و بــا ســقوط یــک حکومــت اســامی 
ــی  ــه جای ــری ب ــت اســامی دیگ ــد حکوم قدرتمن
آن روی کار مــی آمــد و ایــن چرخــه قــدرت دائــم 
میــان انــان میچرخیــد و رغیبــی بــرای غــرب بــه 

حســاب مــی آمــد 
ــرای  ــبی ب ــت مناس ــان فرص ــن زم ــن ای ــر ای بناب
ــدف  ــا ه ــل ب ــور حائ ــده کش ــردن  ای ــی ک اجرای
ــی  ــام و  جدای ــان اس ــب جه ــن قل ــانه گرفت نش
بخــش هــای اســیایی و افریقایــی  اســامی بــود و 
ایــن تضمینــی هــم بــرای ضعــف و تفرقــه میــان 

ــت ــمار میرف ــز بش ــلمان  نی ــت مس مل
و در نهایــت ماموریــت داشــت کــه مانــع هــر گونــه 
پیشــرفت و رشــد در ایــن مناطــق باشــد و انهــا را 

وابســته بــه غــرب بــار بیــاورد
 نتیجــه چنیــن فراینــدی چیــزی نبــود جــز رابطــه 
جــدا نشــدنی بیــن غــرب و رژیــم صهونیســت  بــه 
ــه ای کــه جهــان اســام منبــع تامیــن مــواد  گون
ــم  ــی و رژی ــوالت غرب ــروش محص ــازار ف ــام و ب خ
صهونیســت هــم بــرای بقــا همیشــه وابســته 
ــم  ــد رژی ــز همیشــه نیازمن غــرب و غــرب هــم نی
ــا در  ــان اســام ب ــف جه ــرای تضعی صهونیســت ب
ــائلی  ــه مس ــق  ب ــن مناط ــی ای ــردن دائم ــر ک گی

ــگ و..... ــد جن مانن

ــه  ــد ک ــد بدانن ــلمانان  بای ــه مس و کالم آخرهم
ــه فلســطین نیســت  ــروژه تنهــا معطــوف ب ایــن پ
بلکــه تمــام مســلمانان آرمــان هــا و اهدافشــان را 
مــورد هــدف قــرار داده و ایــن وطیفــه ای ســنگین  
را بــر روی دوش تمــام مســلمان جهــان قــرار 

میدهــد

آنچــه در ایــن عالــم همیشــه بــوده و هســت تقابــل جبهــه حــق و باطــل اســت.
تقابــل مســتضعفان و مســتکبران، اســام و کفــر، نــور و ظلمــات.

از تقابل هابیل و قابیل تا بنی هاشم با بنی امیۀ و بنی عباس.
ایــن تقابــل اجتنــاب ناپذیــر اســت امــا وعــده الهــی بــر ایــن اســت کــه پرچــم 

حــق برافراشــته و عالــم گیــر خواهــد شــد.
﴿بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ﴾

امــروز فلســطین عزیــز جبهــه تقابــل حــق و باطــل است.ســرزمین مقدســی کــه 
بشــارت داده شــده کــه خداونــد ایــن ســرزمین را بــرای مســتضعفانی تقدیــر کرده 
اســت کــه در جهــت اهــداف الهــی و اجــرای قوانیــن آســمانی صبــوری و مقاومــت 

ــه کنند پیش
آنجا که میفرماید:

َِّتــی بَاَرْکَنــا  َِّذیــَن َکانـُـواْ یُْســَتْضَعُفوَن َمَشــاِرَق األَْرِض َو َمَغاِربََهــا ال ﴿َوأَْوَرثَْنــا الَْقــْوَم ال

فِیَهــا ﴾
ــروزی اســت. ــوم شــرط پی ــت مظل ــت مل ــر و مقاوم ــات صب ــات و روای ــق آی طب

ــد اگــر ملت هــا ایســتادگی کردنــد هیــچ  ــه کــه رهبــری معظــم فرمودن همانگون
ــر اســت  ــوب نیســت و حاض ــه مرع ــی ک ــر ملت ــد ب ــی ای نمی توان ــروی نظام نی
ــود.ملت  ــلط ش ــد مس ــاع کن ــود دف ــده خ ــزت و آین ــت و ع ــخصیت و هوی از ش

ــد. ــد می ده ــر امی ــای دیگ ــه ملت ه ــت و ب ــد اس ــر امی ــطین پ فلس
آنچــه مــا را در مقابــل دشــمن متمایــز می کنــد ایمــان بخــدا و تعبــد در مقابــل 

فرمــان الهــی اســت.ما مبــارزه و جنــگ را جهــاد فــی ســبیل اهلل می دانیــم.
حکومــت مســتضعفان وعــده قطعــی ذات اقــدس الــه اســت و غایــت شــکل گیری 

نظــام مهــدوی در ایــن امــر خاصــه می شــود.
خــون مبــارک زنــان، مــردان و کــودکان فلســطینی تضمیــن شــکل گیــری تمدن 
نویــن اســامی اســت و چــه باکــی از مــرگ در ایــن راه کــه همــه اش زیباییســت
﴿السنا علی الحق﴾ اگر این جبهه حق است هر مقدری خوشایند است و ما ایمان 

داریم که وعده الهی تخلف ناپذیر است.
نهضــت آزادی قــدس بــا نــام خمینــی کبیــر جــان تــازه ای پیــدا کــرد و فریــاد 
پیــر خمیــن همچــون رعــد پیکــر صهیــون را لرزاند.بــا قیــام خمینــی یــک امــت 
واحــده شــکل گرفتــه کــه مســئله اول آن آرمــان فلســطین است.شــکل گیــری 
انقــاب اســامی کــه انقــاب پابرهنــگان بــرای ســرنگونی مســتکبران بــود آغازگر 
و زمینــه پیــروزی همــه حــق در برابــر تمــام باطــل اســت.غایت این انقــاب زمینه 
ســازی ظهــور منجــی عالــم بشــریت و شــکل گیــری تمــدن نوین اســامی اســت.

القــدس لنــا یعنــی قــدس بــرای همــه مســلمین اســت.قدس شــریف اوْل قبلــه ما 
مســلمانان بایــد بــه مــا برگردد.یهــود صهیــون آرزوی شــکل گیــری تمــدن باطــل 
رود تــا رود را بایــد بــا خــود بــه گــور ببرد.ملــت مســلمان دنیــا چــه شــیعه چــه 

ســنی تــا رهایــی کامــل در کنــار مظلومــان فلســطینی اســت.این ســیره ماســت
 ﴿کونــا للظالــم خصمــا وللمظلــوم عونــا﴾ مــا ایــن مکتــب را داریــم خصــم ظالمیم 

ــون مظلومیم. و ع
رزمنــدگان اســام در هــر جبهــه ای جهــاد کردنــد بــه نیــت آزادی قــدس شــریف 
ــود بلکــه  ــک شــعر و شــعار نب ــا ی ــا می گــذرد تنه ــدس از کربب بود.شــعار راه ق
یــک عقیــده، ایمــان و بــاور بــود. مــا بــا نــام حســین بــن علــی علیــه الســام از 

دم عشــق نفــس میگیریــم.
آزادی قدس در حقیقت خونبهای شهیدان مقاومت است.

از امام موسی صدر و سید عباس موسوی تا حاج عماد مغنیه.
از حاج احمد متوسلیان تا حاج قاسم سلیمانی.

انتقــام خــون شــهیده رزان النجــار و تمــام شــهدای گمنــام آرمــان فلســطین تنهــا 
ــام حســینی  ــن پرچــم ســرخ قی ــدس شــریف محقــق می شــود و ای ــا آزادی ق ب
ــه  ــدس شــریف ب ــر ق ــه پرچــم ســبز مهــدوی ب ــا روزی ک ــود ت ــد ب ــد خواه بلن

ــد. اهتــزاز در آی
گذشــت آن دورانــی کــه صهیونیســت هــا در مقابــل وحشــی گری و یاغــی گــری 
خــود نســبت بــه ملــت مظلــوم فلســطین عکــس العملــی دریافــت نکننــد.دوران 

بــزن در رو تمــام شــد.
ــر و  ــوده پی ــه فرم ــه ب ــرا ک ــیم چ ــت نمیکش ــطین دس ــان واالی فلس ــا از آرم م

ــت. ــام اس ــن اس ــاره ت ــز پ ــطیِن عزی ــان فلس مرادم
صحبــت از آرمــان فلســطین و دفــاع از مظلومــان ایــن ســرزمین مقــدس 

عدالتخواهــی در گســتره یــک امــت اســت.
ــا  ــا ت ــه کرب ــم.از نمون ــه ای ــت آموخت ــمن را از والی ــل دش ــتادگی در مقاب ایس
ــه شــهادت  ــد و ب ــن شــرایط مقاومــت کردن ــی کــه در ســخت تری ــزاده های امام
رســیدند.از علــی بــن موســی ولــی نعمتمــان کــه  بــا یــک سیاســت الهی بــه نبرد 
دشــمن رفــت تــا موســی بــن جعفر و ابنــاء الرضــا علیهم الســام کــه ســالیان دراز 
رنــج تبعیــد را تحمــل کردند.مــا اینهــا را در مکتــب انســان 250 ســاله آموختــه 

ــروزی می رســاند.  ــه پی ــا را ب ــت م ــن مقاوم ــه ای ــم ک ــم و می دانی ای
*قدس در باور ما جاوید است*

فاطمه نادعلی زاده
کارشناسی مدیریت دولتی

ابوالفضل محرمی 
دانش آموخته فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم

قدس در باورما رژیم صهیونیسم مسئله ای برای فلسطین یا جهان اسالم؟
جاوید است

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی 
مدیرمسئول: مهدی خطیب دماوندی 

تحت نظر شورای سردبیری
دبیر تحریریه: علی یزدی 

طراح و صفحه آرا: مریم کیانی پژوه
هیئت تحریریه: 

زهرا استکی، سیدمهدی اسم حسینی، حکیمه امینی، سیدمحمدعلی باقری، محمدحسین بهزادفر، 
کمیا بیدرام، راضیه راستکوه، یوسف ربانی، بهاره قلندرنژاد، ابوالفضل محرمی، فاطمه موسوی، 

فاطمه نادعلی زاده، علی هداوند، علی یزدی

دوهفته نامه سیاسی دانشجویی هفت تیر 
سال دوم/ شماره هشتم/ خرداد ماه 1399

مطالب و آراء مندرج 
در دوهفته نامه سیاسی 

دانشجویی هفت تیر 
بیانگر دیدگاه های 
نویسندگان آنهاست.

@Contact_BasijSBU :ارتباط با ما          
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