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پرونده

از اسرائیل در جنگ 6 روزه، عملیاتی را در روستای 
کرامه اردن، ) آن زمان بخش هایی از اردن در سیطره 
دمیده شدن  باعث  که  دادند  انجام  بود(  اسرائیل 
این  در  فلسطینیان شد.  میان  در  روح عزت  دوباره 
و  شدند  کشته  صهیونیست  نظامی  ده ها  عملیات 
ارتش این رژیم از کرامه فرار کرد. فقط در طی 48 
برای  فلسطینی   5000 عملیات،  این  از  پس  ساعت 

عضویت در این جنبش اقدام کردند. 

در این زمان، چریک های چپ فلسطینی مارکسیست 
اسرائیل  با  مبارزه  حال  در  که  می یابیم  نیز  را 

برای آزادی فلسطین مهم ترین  هستند. جبهه خلق 
شهرک های  به  چریک ها  این  است.  چپ  گروه 
را  صهیونیست  نظامیان  می کردند،  حمله  یهودی 
عمومی  اماکن  و  اتوبوس ها  می گرفتند،  گروگان 

صهیونیست ها را منفجر می کردند و ...
یا  ملی  انگیزه های  با  نیز  دیگری  مختلف  گروه های 
مارکسیستی یا ... در این زمان در حال مبارزه بودند. 
 1964 در سال  فلسطینی  گروه های  این  تقریبا همه 
یا  فلسطین،  بخش  آزادی  سازمان  گرفتند  تصمیم 
تمامی  نماینده  که  کنند  تاسیس  را  »ساف«  همان 
احزاب و جریان های فلسطینی در عرصه های داخلی 
و بین المللی باشد. اثرگذارترین عضو این سازمان، 
جنبش فتح و اصلی ترین شخص این سازمان، رئیس 
فتح یعنی یاسر عرفات بود. ساف در دنیا بسیار سر 
و صدا به پا کرد و حتی در سال 1974 به عضویت 
به عنوان یکی  یاسر عرفات  )!( درآمد.  سازمان ملل 
از اثرگذارترین چهره های منطقه ای شناخته می شد.

این  به  فلسطینی  صحنه  در  مبارزه  وضعیت 

شاید اگر یک مبارز فلسطینی بودید، از خود سوال 
می کردید که »من چرا با اسرائیل می جنگم؟ برای 
حفظ سرزمین ملی در برابر یهود؟ برای اسالم؟ برای 
از  متاثر  بسیار  فلسطینی ها  مبارزاتی  تاریخ   » ...؟ 
وقتی کسی  امروزه  است.  ساده  یک سوال  همین 
نام  دو  یاد می کند، سریع  فلسطینی ها  مبارزات  از 
به خاطرش مي آید: حماس، جهاد اسالمی. اما یک 
سوال: 50 سال پیش که نه حماسی بود و نه جهاد 
مبارزه  صهیونیست ها  با  ها  گروه  کدام  اسالمی، 

می کردند؟ سرنوشتشان چه شد؟ 
اگر قطار زمان را به مدت 5 دهه به عقب بازگردانیم، 
چریک های  که  می شویم  مبارزاتی  فضایی  وارد 
هستند.  آن  قهرمانان  فتح،  جنبش  فلسطینی 
اعراب  بار  خفت  شکست  از  پس  که  چریک هایی 

چریک یا مجاهد؟
 وقتی محاصره می شوی، وقتی تنها می شوی، وقتی سم خستگی در رگ هایت وارد می شود، وقتی کمترین

نشانه پیروزی در کار خود نمی بینی، از خود می پرسی: من برای چه می جنگم؟

ورودی 96 فیزیک

به قلم محمد بهشتی جو

فعل امر »بپز« که از مصدر پختن می آید، نشان 
می دهد مقلوبه احتمااًل باید یک خوردنی  باشد. اما 
این خوردنی چه ارتباطی دارد با موضوع پرونده که 

درباره ی فلسطین است؟
بزرگ  قابلمه های  در  که  است  غذایی  »مقلوبه« 
پخته می شود و بعد باید به طور کامل درون یک 
و  بزرگ  قابلمه های  این  شود.  وارونه  دیگر  ظرف 
وارونه کردن چه زمانی مهم می شود؟ هنگامی که 
اشغالگر  سربازان  روبروی  مسجد االقصی،  کنار  در 
به آن سرباز ها  با چشمانت  و  وارونه کنی؛  را  غذا 
بفهمانی که »شما را هم مانند همین غذا وارونه 
خواهیم کرد«؛ »شما هم مانند همین غذا سقوط 

خواهید کرد«.
یادآور  اگر  باشد؛  یک غذای محلی می تواند مهم 
مبارزه شود؛ یادآور راضی نشدن به ظلم و زورگویی 
شود. مهم این است که ترسی نباشد . . . ترسی 
نگاه  کفر  چشمان  به  غیظ  با  که  هنگامی  نباشد 

می کنی و می فهمانی که »یا از اینجا می َروید، یا با 
هم وارد جنگ می شویم«. مهم فهماندن این هاست. 
مهم این است که نشان بدهی ما تسلیم نمی شویم. 
یک  به  زدن  سیلی  یا  مقلوبه،  کردن  وارونه  با  حال 
سرباز اشغالگر. تو سیلی بزن؛ همچون عهد التمیمی؛ 
مگر می خواهند چه کار کنند؟ نهایتش مگر جز مرگ 
است؟ مگر نه اینکه مرگ شرف دارد به زندگی همراه 
با پذیرش ظلم؟ اگر قاضِی صهیونیست هم پرسید 
»چطور جرئت کردی؟«، بگو »دستانم را باز کنید تا 

ِبهتان نشان بدهم«.

پس  نیست؟  مشروع  حقی  قصاص  مگر  اصال 
خاخام  آن  ُبُکش  بگیر!  را  حقت  جرار  احمد  مانند 

پیش  بفرستش  و  را؛  صهیونیست  منحوس 
راست  و  خم  جلویش  که  دست  بسته ای  آن 
فقط  نه  کشتن،  این  در  که  ُبُکش!  می شود. )*1( 
عبادت هم است. بکش  این  بلکه  حیات هست، 
و فریاد بزن »ما را از چه می ترسانید؟«؛ که نتیجه 
ُصوَن  کار ما، یا پیروزیست یا شهادت. )ُقْل َهْل َتَربَّ

ِبَنا ِإالَّ ِإْحَدى اْلُحْسَنَيْيِن؟()*۲(
به هر طریقی باید مبارزه را زنده نگه داشت؛ نباید 

اجازه تخدیر داد؛ نباید اجازه فراموشی داد.
باید جنگید و بیرون کرد.

باید اسلحه دست گرفت و نشانه رفت به چشمان 
کفر.

از  موعود، سر  بهشت  جای  به  که  داد  نشان  باید 
جهنم درخواهند آورد.

پانویس ها:
َمْغُلوَلٌة...«   ِ اللَّ َيُد  اْلَيُهوُد  »َوَقاَلِت  به  اشاره   :)1*(

]سوره ی مائده، آیه ی 64[.
ُصوَن ِبَنا ِإالَّ ِإْحَدى اْلُحْسَنَيْيِن...«  )*۲(: »ُقْل َهْل َتَربَّ

]سوره ی توبه، آیه ی 5۲[.

مقلوبه بپز خواهر

ورودی 97 مهندسی عمران

به قلم محمدطه علی نژاد



پرونده

ظالم  مقابل  باید  و  هستند  ظالم  صهیونیست ها 
فشارها  که  وقتی  اما  نیست  سختی  کار  ایستاد، 
زیاد می شود، آنانی که نیت های غیرالهی داشته اند، 
حاضر نیستند زیر بار جهاد بروند. آنکه که برای اسالم 
مبارزه می کند به شهادت و سختی دیدن در راه خدا 
و  عربی  سرزمین  برای  که  آنکه  اما  می ورزد  عشق 
برای آرمان های خلق مارکسیست مبارزه می کند،  یا 
همیشه  و  می بیند  ضرر  را  سختی  و  شدن  کشته 
حال  در  رویکرد  دو  این  نتیجه  می کند.  فرار  آن  از 
حاضر نیز در فلسطین نمایان است. اهالی اسالمگرا 
و مجاهد غزه، با عملیات های خود توانستند در سال 
۲005 این سرزمین را آزاد کنند اما احزاب سازشکار 
صاحب قدرت در کرانه باختری مانند فتح، با سازش 
در  را  باختری  کرانه  که  رفتند  پیش  جایی  تا  خود 
رسمی  الحاق  طمع  و  داده اند  قرار  اسرائیل  سیطره 
کرانه به اسرائیل را برای سران صهیونیست به وجود 

آوردند.

را  نصارى  و  يهود  آورده ايد،  ايمان  كه  كسانى  »اى 
در والیت بعضى  آنان  از  به والیت مگيريد، بعضى 
ديگرند. و هر كس از شما آنها را به والیت گيرد، از 
آنان خواهد بود. آرى، خدا گروه ستمگران را هدایت 
بيمارى  دلهايشان  در  كه  كسانى  مى بينى  نمی کند. 
است، در ]دوستى [ با آنان شتاب مى ورزند. مى گويند: 
»مى ترسيم به ما حادثه ناگوارى برسد.« اميد است 
خدا از جانب خود فتح يا امر ديگرى را پيش آورد، تا 
از آنچه در دل خود نهفته داشته اند پشيمان گردند 
اينان  »آيا  آورده اند، مى گويند:  ايمان  كه  و كسانى 
بودند كه به خداوند سوگندهاى سخت مى خوردند 
و  شد  تباه  اعمالشان  هستند؟«  شما  با  قطعا  كه 

زيانكار گرديدند.« مائده/51، 5۲ و 53

دو

اثرات  نیز  منطقه ای  اما صحنه  میرفت  جلو  صورت 
می گذاشت.  فلسطینی  گروه های  بر  مهمی  بسیار 
اشغال،  ابتدایی  دهه های  در  صهیونیست ها 
مصر،  مانند  همسایه  کشورهای  تمام  به  سرکشانه 
اردن، سوریه و لبنان حمله می کردند. صهیونیست ها 
در جبهه های داخلی و خارجی زیادی در حال جنگ با 
جنبش های فلسطینی و کشورهای عربی بودند و این 
جبهه های زیاد باعث کاهش توانایی آنها شده بود. 
بدلیل سلسله وقایعی که بیان آنها خارج از مطلب 
این  به  صهیونیست ها  است،  نوشتار  این  وتوان 
نتیجه رسیدند که باید با حکام عرب سازش انجام 
ویژه ای  امتیازهای  سازش،  این  قبال  در  و  دهند 
همچون به رسمیت شناخته شدن دریافت کنند. شاه 
کشور اردن، یعنی یکی از مهم ترین طرف های درگیر 
با صهیونیست ها، قطعنامه ۲4۲ را برای برقراری صلح 
پایدار در منطقه پذیرفت. این اتفاق اهمیت بسیار 
زیادی داشت چراکه اردن اصلی ترین مقر جنبش فتح 
بود و از سال 1969 بسیاری از عملیات های گروه های 
فلسطینی علیه صهیونیست ها، از داخل اردن انجام 
می گرفت. در نتیجه سازش اردن، ارتش این کشور 
به مقرهای گروه فتح حمله کرد و در سپتامبر سیاه 
سال 1970، بسیاری از فلسطینیان را کشت. اعضای 
جنبش فتح نهایتا مجبور شدند تا از طریق سوریه 

به لبنان بروند.

انور سادات، رئیس جمهور اصلی ترین کشور درگیر 
در  یعنی مصر، هم  زمان،  آن  در  با صهیونیست ها، 
سال 1978 اسرائیل را به رسمیت شناخت و سازش 
کم  را  خود  درگیری  جبهه های  کرد. صهیونیست ها، 
مقابله  برای  بیشتری  توان  نتیجه  در  و  بودند  کرده 
در  بودند.  کرده  پیدا  فلسطینی  جنبش های  با 
افزایش فشارها، زمزمه هایی در بین اعضای  نتیجه 
جنبش های فلسطینی به وجود آمد که »ما هم باید 
ار دست  را  تا حداقل سرزمین کنونی  سازش کنیم 

ندهیم، مبارزه دیگر فایده ای ندارد.«
روند  مهمی  بسیار  جدید  اتفاق  زمان ها،  همین  در 
اتفاق مهم، پدید آمدن  این  را تغییر داد.  مبارزات 
فلسطین  آزادی  برای  اسالم گرایانه  های  انگیزه 
حامیان  مهم ترین  از  یکی   ،1979 سال  در  بود. 
اسرائیل در منطقه یعنی رژیم پهلوی سرنگون شد 
در  رسید.  پیروزی  به  ایران  در  اسالمی  انقالب  و 
با صهیونست ها در حال  زمانی که کشورهای درگیر 
سازش بودند، کشوری جدید در منطقه به دشمنان 

صهیونیسم اضافه شد. 
شهید دکتر فتحی شقاقی، پزشک فلسطینی ساکن 

توافق اسلو؛ از راست: یاسر عرفات )رهبر جنبش فتح(، بیل کلینتون )رئیس جمهور وقت آمریکا( و 

ییتژاک رابین )رئیس جمهور وقت رژیم اشغال گر قدس(

مصر در همین سال 1979 کتابی را با عنوان »خمینی، 
راه حل اسالمی و جایگزین« نوشت که اولین کتاب 
اسالمی  انقالب  درباره  اسالم  جهان  در سطح  عربی 
بود که به دلیل نوشتن این کتاب دستگیر شد. وی 
خمینی  »امام  شد:  متذکر  کتاب  این  از  بخشی  در 
یک  عنوان  به  را  اسالم  که  است  نو  جریانی  مظهر 
ایدئولوژی مطرح می کند تا از طریق برپایی حکومت 
و  را حل  آن  و مشکالت  زندگی  ابعاد  اسالمی، همۀ 
فصل نماید.« وی سپس در سال 1980 جنبش »جهاد 
اسالمی« را تاسیس کرد. شاید بتوان این جنبش را 
اولین جنبشی دانست که از زمان تاسیس اسرائیل 
با  مبارزه  به  وسیع  صورتی  به  اسالمی  انگیزه  با 

صهیونیست ها پرداخته  است.

در نتیجه اقبال زیاد مردم فلسطین به انتفاضه علیه 
صهیونیست ها در دهه 80 میالدی، اخوان المسلمین 
نیز که تا پیش از این فعالیت های مبارزاتی انجام 
نمی داد، به این نتیجه رسید که باید با این خیزش 
همراهی کند. در نتیجه جنبش »حماس« را با مبانی 
مبارزاتی اسالمی و با گرایشات اخوانی تاسیس کرد. 
انگیزه های  با  اسرائیل  علیه  مبارزات  که  حالی  در 
اسالم گرایانه در حال شدت گرفتن بود، جنبش های 
خسته  حال  در  فلسطینی  مارکسیست  و  گرا  ملی 
شدن و ناامید شدن از مبارزه بودند. نهایتا ساف در 
سال 1993 طی قرار داد اسلو، اسرائیل را به رسمیت 
ملی گرا  های  گروه  همه  تقریبا  آرام  آرام  شناخت. 
از مبارزه کشیدند. تنها گروه  یا مارکسیست دست 
هایی که مبارزه را ادامه دادند، گروه های اسالمگرایی 

مانند جهاد اسالمی و حماس بودند.
اینکه  تشخیص  نیست!  عجیب  شدن  خسته  این 



پرونده

سه

گرفتن کمپین های مردمی و اصرار آن ها به بانک ها، 
شوراهای  کلیساها،  بازنشستگی،  صندوق های 
و  اسرائیلی  دولت  از  را  سرمایه هایشان  و...  محلی 
مثال  برای  کنند.  خارج  رژیمش  حامی  کمپانی های 
 1.7 با  آمریکا  اسقفی  کلیسای  گذشته  سال  در 
سرمایه اش  خارج کردن  به  تصمیم  عضو،  میلیون 
سولوشنز  موتوروال   ،)CAT( کترپیالر  شرکت های  از 
دلیل  به  دیسکانت،  اسرائیل  بانک  و   ،)Motorola(
هم دستی با خشونت های حقوق بشر اسرائیل نمود. 
شرکت Airbnb نیز که یکی از معروف ترین سایت ها 
برای کرایه ی اسکان برای اقامت است، در سال ۲018 
مکان های درون مناطق اشغال شده ی فلسطینی را از 
مردمی  کمپین های  و  گروه ها  کرد.  حذف  سایتش 
در  که  آن هایی  بخصوص  را،  شرکت ها  از  بسیاری 
کردن  تحریم  با  دارند،  کارخانه  اشغال شده  مناطق 
تحت فشار می گذارند تا دست از سرمایه گذاری در 

راه های نقیض حقوق بشر بردارند.
تحریم )Sanction(، راه حل نهایی جنبش بی دی اس 
آن ها  دولت ها  به  فشار  با  می کند  تالش  و  است 
آپارتاید  به  دادن  پایان  برای  که  کند  متقاعد  را 
دیپلماتیک  کنش ها  اشغالگری اش،  و  اسرائیلی 
در  فعال  شرکت های  مثال  دهد.  انجام  سیاسی  و 
کنند،  تحریم  را  اسرائیل  قانونی  غیر  شهرک های 
تجارت های نظامی و قراردادهای بازار آزادشان را لغو 
کنند، و جلوی عضویت اسرائیل در مجامع بین المللی 
آفریقای  دولت  گذشته،  سال  مثال  برای  بگیرند.  را 
در سال  داد.  را کاهش  اسرائیل  با  روابطش  جنوبی 
اولین  به عنوان  الحان عمر و رشیده طلیب،   ،۲018
افرادی که در کنگره ی آمریکا از جنبش BDS حمایت 

کردند، تاریخ ساز شدند.
تاکنون،   ۲005 سال  از  نیز،  اجتماعی  لحاظ  به 
میلیون ها فرد در جهان از این جنبش حمایت کرده 
و در راستای راهبردهای این جنبش تالش می کنند. 
به  که  اقتصادی ای  صدمه ی  نتوان  شاید  هرچند 
اما  را آنچنان کارآمد دانست،  اسرائیل وارد می کند 
برند اسرائیل در اذهان  ضربه ای که این جنبش به 
که  طوری  به  بوده  موثر  بسیار  است،  زده  عمومی 
به عنوان یکی از جدی ترین تهدیدهای مردمی علیه 
اسرائیل شمرده می شود. البته که حامیان اسرائیل، 
استاندارد  با  همراه  و  یهودستیزانه  را  جنبش  این 
اقدامی  را  آن  می کنند  تالش  و  می خوانند  دوگانه 
باید توجه کرد که در  تبعیض آمیز بخوانند، هرچند 

واقع خودشان نماد استاندارد دوگانه اند!
این جنبش به لحاظ اینکه توانسته است به صورت 
جهانی، این چنین حرکت مردمی و انسان محورانه ای 
حرکت هایی  چنین  جای  و  است  بی نظیر  بزند،  رقم 
حرکت  به  را  »انسان «ها  همه ی  مردمی  بصورت  که 
درآورد، در ایران خالیست. آنچه برای این امر مهم 
مسئله ی  به  انسانی  نگاه  یک  گرفتن  شکل  است، 
و  سیاسی  امتداد  شدن  پررنگ  از  پیش  فلسطین 
درد  فلسطین،  مسئله ی  است.  مسئله  این  دینی 
ارزش  انسان  برای  که  آن هاییست  همه ی  مشترک 

قائلند، اگر چشمانشان را نبندند...

غزه، بزرگترین زندان با هوای آزاد جهان است!
از  بیش   ،1948 سال  در  اسرائیل  شکل گیری  با 
فلسطینی های  از  درصد   80( فلسطینی  700هزار 
ساکن مناطق اشغال شده!( مجبور به مهاجرت )بلکه 
فرار( شدند و بیش از 500 شهر و روستا تخریب شد. 
هم اکنون، بیش از 7 میلیون فلسطینی پناهنده در 
کشورهای اطراف داریم که هیچ کدام حق برگشتن 

به خانه هایشان را ندارند!
اسرائیل،  شهروندان  جمعیت  درصد   ۲0 همچنین 
اشغال شده  مناطق  در  که  هستند  فلسطینی هایی 
شهروند  اما  هستند،  شهروند  آن ها  ماندند.  باقی 
درجه ی سه! زندگی هایشان تحت تاثیر بیش از 50 
قانون تبعیض آمیز است و از حقوق یکسانی برخوردار 
نیستند. برای مثال هزینه ای که دولت برای تحصیل 
یک  کمتر  می دهد  اختصاص  فلسطینی  کودک  یک 

پنجم هزینه ی تحصیل یک کودک اسرائیلی  است.
تعریف  مرزبندی  از  فراتر  اینکه  بر  عالوه  اسرائیل 
شده ی بین المللی اش دست به تصاحب زمین ها )با 
زور و زیرکی( می زند، فلسطینیان را مجبور به زندگی 

در شهرک ها و محالتی در حاشیه ی شهرها )گتوها( 
می کند و آن ها را تحت سلطه ی دیوارها، پاسگاه ها 

و برج های مراقبت، »آزاد« می گذارد! 
کودک کشی ها، سرشت  و  کشتارها  از  نظر  با صرف 
و »تبغیض«  »اخراج«  با »اشغال«،  ابتدا  از  اسرائیل 
»حّق  می شود،  پایمال  آنچه  بوده است!  عجین 
انسان« است و برای همین آنچه برمی خیزد »از عمق 

انسان« است و »همراهی انسانی« به دنبال دارد.

بقیه  با  برابری  حقوق  بتوانند  باید  فلسطینی ها 
انسان ها داشته باشند!

جنبش BDS )بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم( 
علیه اسرائیل در سال ۲005 با پشتیبانی 170 گروه 
آپارتاید  ضد  جنبش  از  الهام  با  فلسطینی،  متنوع 
بدون  جنبش  این  گرفت.  شکل  جنوبی  آفریقای 
این  برابری«  و  عدالت  »آزادی،  شعار  با  خشونت 

اهداف را دنبال می کند:
به  پناهنده های فلسطینی  به  بازگشت  1. دادن حق 

سرزمین هایشان
شهروندان  اساسی  حقوق  شناختن  رسمیت  به   .۲

فلسطینی اسرائیل تا رسیدن به حقوق برابر
سرزمین های  استعمار  و  اشغالگری  پایان   .3

فلسطینی
اسرائیل  از  کمپانی ها،  و  دولت ها  که  آنجایی  از 
را  آن  فعالیت های  نوعی  به  و  می کنند  پشتیبانی 
حکمرانی  به  پایان  برای  جنبش  این  می کند،  تایید 
مهاجرین  با  برخورد  و شیوه ی  اشغالگری،  آپارتاید، 
را فعال سازی ظرفیت مردمی  اسرائیل، رسالت خود 
تالش  و  می داند  اسرائیل  با  مواجهه  برای  جهان 
مقررات  مردمی،  بایکوت  از  شروع  با  تا  می کند 
بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد. بصورت دقیق تر 

این جنبش 3 راهبرد اساسی دارد.
تالش  که  است  معنی  این  به   ،)Boycott( بایکوت 
و  اسرائیل  با  علمی  و  ورزشی  فرهنگی،  روابط  کند 
فلسطینیان  علیه  خشونت  درگیر  که  کمپانی هایی 
می شوند را قطع کند. برای مثال در سال ۲018، فشار 
مردمی تیم ملی آرژانتین را متقاعد کرد که دیدار 
همچنین،  کند.  کنسل  را  اسرائیل  با  نمایشی اش 
هزاران هنرمند از بایکوت فرهنگی اسرائیل حمایت 
با  برنامه در آنجا و یا همکاری  از اجرای  می کنند و 

آن ها امتناع می ورزند.
شکل  با  یعنی   ،)Divestment( سرمایه گذاری  عدم 

Anti-Apartheid
BDS جستاری درباره ی جنبش بین المللی

مناطق تحت سلطه صهیونیست ها در گذر زمان!

»من دعوت نامه کنفرانس ریاست جمهوی را با این 
می داد  اجازه  من  به  تنها  نه  که  پذیرفتم  هدف 
شکل گیری  چشم اندازهای  درباره ی  دیدگاهم  که 
قرارداد صلح را توصیف کنم، بلکه امکان سخنرانی 
در کرانه ی باختری را نیز ایجاد می کرد. اما، تعدادی 
دریافت  فلسطینی  دانشگاهیان  طرف  از  ایمیل 
به  باید  من  که  بودند  متفق القول  آن ها  کردم. 
بایکوت احترام بگذارم. با توجه به این، من باید از 
شرکت در کنفرانس صرف نظر کنم. اگر در کنفرانس 
که  می کردم  مطرح  را  نگاهم  می کردم،  شرکت 
منجر  فاجعه  به  احتماال  اسرائیلی،  دولت  سیاست 

خواهد شد.«
در  از شرکت  هاوکینگ  استیفن   ۲0۱۳ می  ماه  در 
کنفرانسی در اسرائیل به میزبانی ریاست جمهوری 

آن، امتناع کرد.

ورودی 95 مهندسی کامپیوتر
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چهار

به »بازکردن« سفارتخانه ها در سرزمین های اشغالی، 
برای  روادید  صدور  و  دیپلماتیک  هیئت های  تبادل 

اتباع این کشورها و مهاجران اشغالگر می شود.

4-مبارز اّول، پشیمان اّول!

از  بزرگ، کشور »مصر« یعنی  این فضاحت  پرچمدار 
پرچمدار  نوعی  به  حتی  و  کشورها  سرسخت ترین 
مقابله با رژیم اشغالگر بود که پس از دوران جمال 
عبدالناصر و در زمان ریاست جمهوری »انور سادات« 
هیچ  بدون  دیوید«  »کمپ  قرارداد  در  را  رژیم  این 
گونه پیش شرطی به رسمیت شناخت. از آن زمان تا 
امروز این کشور با وجود تجربه ی انقالب و کودتا های 
رژیم  با  گرمی  و  صمیمانه  روابط  همچنان  مختلف 

اشغالگر قدس دارد.

5-ما هم بازی!
کشورهای  ولی  مصر،  از سوی  خیانت  این  وجود  با 
بودند،  محتاط  و  »محافظه کار«  بسیار  که  عربی 
این »منکر« مصر  از  و  ندادند  واکنش خاصی نشان 
»نهی« نکردند. همین انفعال، قبح کار انور سادات را 
شکست و آرام آرام هر کدام از آنها نیز به سرنوشِت 
»َپسِت« مصر دچار شدند. با این وجود که از روابط 
مصر با رژیم اشغالگر بیش از 4۲ سال می گذرد، اّما 
عجیب تر از تسلیم و انفعال این کشورها، مسابقه ی 

آنها برای عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر است.

6-خوشه چین حاشیه ای

کمتری  اهمیت  مصر،  دنباله روی  در  بعدی  مهره ی 
داشت اّما به شدت به این رابطه با صهیونیست ها 
دّوم حدود 34  بود؛ مراکش. »ملک حسن«  نیازمند 
سال قبل روابط خود را با این رژیم شروع کرد اّما این 
 ۲000 سال  در  مجددًا  و  نداشت  زیادی  دوام  رابطه 
علنی  روابط  از  خبری  امروز  تا  و  شد  قطع  میالدی 

مجدد آنها با هم نشده است.

1- ما مبارزیم!

در 71 سال پیش که غّده ی سرطانی صهیونیسم در 
منطقه ی خاورمیانه به وجود آمد، کشورهای عرب و 
در رأس آنها سوریه و مصر به طور رسمی چهار بار 
به این غّده حمله ور شدند تا آن را از بین ببرند؛ اّما 
در هر چهار بار ناکام ماندند. تنها یک بار و در یکی 
از این جنگ ها »جمال عبدالّناصر« تنها توانست خاک 
اشغالی مصر در صحرای سینا را از چنگال این رژیم 
تروریستی آزاد نماید و کانال سوئز را ملی اعالم کند 
تا همین پیروزی نیم بند به عنوان بزرگترین پیروزی 
تاریخ  بر صفحه ی  تروریست  رژیم  در مقابل  اعراب 
جمال  که  است  دلیل  همین  به  شاید  شود.  ثبت 
عرب  جهان  رهبران  شاخص ترین  از  یکی  عبدالّناصر 
حتی تا به امروز قلمداد می گردد. دالیل شکست های 
این دولت ها در برابر آن غده ی سرطانی بسیار مفّصل 
و پیچیده است اّما به طور کلی می توان گفت که 
»سیادت  برای  با هم  عرب  حّکام  درونی  رقابت های 
در جهان عرب« و عدم توجه به ضرورت »وحدت« در 
مقابل دشمن تا بن دندان مسّلح اشغالگر، نخ تسبیح 

شکست های زنجیره ای آنها بوده است.

2- صلح بهتر است؛ فقط دوست ساده!

همین ناکامی ها باعث سرخوردگی و سرگردانی حّکام 
آخرین  تا  مبارزه  کّباده ی  که  آنهایی  چه  عرب شد؛ 
از  که  آنهایی  چه  و  می کشیدند  را  خون  قطره ی 
هرگز  بزرگ  قدرت های  کشیدن  شانه  و  شاخ  ترس 
نشده  وارد  مستقیمًا  جنگی  هیچ  در  و  نکرده  خطر 
بودند. نتیجه ی این سرخوردگی و سرگردانی ها آرام 
آرام به پذیرش ظلم و ستم و اشغال صهیونیست ها 
منجر شد و کشورهای عرب یکی یکی دست به انعقاد 

پیمان هایی با رژیم خود خوانده زدند. البته تا امروز 
روابط دیپلماتیک و علنی بین این کشورها و رژیم 
اشغالگر نوعی »تابو« در جهان عرب و جهان اسالم 
حاضر  افراد  این  از  کدام  هیچ  و  می شد  محسوب 
نبودند.  اشغالگر  رژیم  با  روابط  علنی  پذیرش  به 
این پیمان ها تا همین چند سال قبل فقط در حکم 
بودند.  جنگ«  »متارکه ی  و  »آتش بس«  پیمان های 
عربی  کشورهای  سران  لّفاظی های  همچنان  حتی 
تا همین چند دهه  دولت صهیونیستی  برای سران 
را  امید  نور  کورسوی  و  بود  قابل توجه  بسیار  قبل 
فلسطین همچنان  آزادی  برای  آزادی خواهان  دل  در 
خصوص  به  و  اخیر  سال های  در  اّما  می افروخت؛ 
پس از انقالب های مردمی علیه شاهان و زمامداران 
خودکامه ی عرب، آنها به گونه ای از آینده ی سیاسی 
خود و حکومتشان هراس دارند که دیگر به مقابله 
با یک قدرت خارجی )که مورد پشتیبانی بی اندازه ی 
فقط  و  نمی اندیشند  است(  جهانی  قدرت های  دیگر 
منتظرند تا شاید اجل آنها را از این دنیا راحت کند! 
در  »رقیب«  نوعی  به  و  جدید  جبهه ی  بروز  و  ظهور 
مقابل صهیونیست ها به نام »مقاومت اسالمی« هم 
که با معادالت قدرت طلبانه و مصلحت گرایانه ی این 
و  شده  عّلت  بر  مزید  نیز  است  مخالف  زمامداران 
که  چرا  راند؛  می   حاشیه  به  پیش  از  بیش  را  آنها 
این افراد سال ها قبل فلسطین و آرمان هایش را به 

حاشیه راندند.

3-من بیشتر می خواهم!

اّما تلخی خیانت به همین مقدار محدود نمی شود؛ 
از  در این روزگار، حّکام »مرتجع« عرب روی دیگری 
اشغالگران  مقابل  تسلیم  و  »ستم پرستی«  سّکه ی 
را نشان می دهند؛ کاری که حتی در قواعد ساده ی 
بسیار  »پان عربیسم«  حتی  و  دیانت  شرافت، 
باقی  افراد  این  برای  آبرویی  و  است  نکوهیده 
بزرگ«، »عادی سازی«  این »خیانت  نگذاشته است. 
دوره ی  از  پس  فلسطین  اشغالگر  رژیم  با  روابط 
خاطر  به  که  است  آن  نابودی  برای  بزرگ«  »تالش 
این  رسانه ای  و  نظامی  سیاسی،  اقتصادی،  تطمیع 
افراد از سوی غرب، آنها را مانند کفتارهایی گرسنه 
در دوراهی شرافت و قدرت به سوی طعمه ی فربه ی 
قدرت کشانده است. این عادی سازی که مترادف با 
منجر  عمل  در  است،  اسالم  و  فلسطین  به  خیانت 

عادی، مثل دو دوست!
ورودی 96 مهندسی مواد
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7-سرسپرده ترین!

آن  از  یکی  بحرین  امروز  به  تا  گذشته  از 
هم دست  حاشیه ای  و  کوچک  شیخ نشین های 
منطقه  در  قدس  اشغالگر  رژیم  و  عربستان 
و  خلیفه«  »آل  صمیمانه ی  روابط  هست.  و  بوده 
صهیونیست ها بر کسی پوشیده نیست؛ حتی خود 
آنها نیز ابایی از بیان سرسپردگی و وابستگی خود به 
جهان غرب و رژیم اشغالگر ندارند. این سرسپردگی 
اعالم  زمان  در  )که  قرن«  »معامله ی  از  میزبانی  در 
نشان  خوبی  به  را  خود  خورد(  شکست  خود  وجود 

می دهد.

8-بیا همسایه باشیم!

اردن هم که بارها در حمالت اعراب به اسرائیل نقش 
میدان جنگ را برای اعراب داشته و ارتش های برخی 
خاک  از  عربستان  یا  و  عراق  مانند  عربی  کشورهای 
اردن برای حمله به صهیونیست ها استفاده می کردند 
حلقه ی بعدی زنجیره ی شکست ها و افتضاحات حّکام 
و  گذشته  در  که  حّکامی  است؛  منطقه  »پان عرب« 
شرافت  از  صهیونیست ها  مقابل  در  یارگیری  برای 
از  را  خود  و شرافت  آبرو  امروزه  می زدند،  دم  عربی 
یاد برده اند. »ملک حسین« هاشمی که ارتش خود 
را در چند نبرد برای محو صهیونیست ها گسیل کرده 
بود، این روزها در حال گذراندن »تعطیالت سیاسی« 
خود در کشورهای مختلف و قمار با آبرویش است تا 

شاید مرگ اردن را از دست او نجات دهد!

9-»خادم الحرمین الشریفیِن« صلح طلب!
شوم  زنجیره ی  این  شروع کننده ی  که  مصر  جز  به 
بود، بقیه ی کشور های عرب که پس از مصر با رژیم 
صهیونیستی ارتباط گرفته اند نقش تعیین کننده ای 
در منطقه و یا جهان عرب نداشتند و همین اهمیت 
کم آنها، کورسوی امید را برای ادامه ی نهضت آزادی 
نگه  روشن  آزادی خواه  مّلت های  میان  در  فلسطین 
فشارهای  با  و  اخیر  سال های  در  اّما  می داشت؛ 
سیاسی کشورهای غربی، مسابقه ای جدید در تعظیم 

عرب  کشورهای  بین  صهیونیستی  رژیم  مقابل   در 
از  شکل گرفته است؛ به طوری که تقّدم هر کدام 
این کشورها در گذشتن از »خط پایان آبرو« دقیقًا 
مسابقه دهنده  کشورهای  این  نیست.  مشخص 
کشور های اثرگذار و مهم در جهان اسالم و منطقه 
هستند. دقیقًا مشخص نیست که »امارات مّتحده ی 
»عربستان  یا  شده  پیروز  مسابقه  این  در  عربی« 
می توانند  کشورها  این  دوی  هر  اّما  سعودی«؛ 
ارتباطات  پردامنه ترین  و  گسترده ترین  اّول  رتبه ی 
ارتباطی  کنند.  خود  آن  از  صهیونیستی  رژیم  با  را 
که بهای »پایداری« و بقای این دولت ها در منطقه 
قادر  کشورها  این  حّکام  ارتباط  این  بدون  و  است 
به نفس کشیدن نخواهند بود. این دو کشور که از 
بدنامی مفرط در قضایای مختلف در جهان عرب، از 
جمله حمله به یمن، کمک به تروریست های مستقر 
»محّمد  دست نشاندگی  اثبات  و  عراق  و  سوریه  در 
کشورها  این  در  نایف«  بن  »محّمد  و  سلمان«  بن 
رژیم  با  را  مخفیانه  و  غیرعلنی  روابط  می برند،  رنج 
عادی سازی  به  علنًا  و  گذاشته  کنار  قدس  اشغالگر 
روابط و همراه کردن دیگران کمک می کنند. نمونه ی 
دیگر خوش رقصی های این دو دولت نیز در معامله ی 
جهانیان  همه ی  بر  که  است  قرن  شکست خورده ی 
و  پان عرب  اعراب  از  که  ساخته  هویدا  کاماًل 
عادی سازی  جز  انتظاری  نمی توان  امروز  قدرت طلب 

روابط با دشمن اسالم و بشریت داشت.

10-»ِان یشأ ُیذِهبُکم و یأِت ِبخلٍق جدیٍد. 
َو ما ذلک علی اهلل ِبعزیٍز.« )قرآن کریم(

بیش  قبلی محاصره ی  تجربه ی  راهکار چیست؟  اّما 
در  بیت المقدس  شهر  در  صهیونیست  صدهزار  از 
اولین جنگ اعراب با اسرائیل، آن هم درست پس 
از اعالم تشکیل این رژیم منحوس، به دست بسیج 
مردمی متشکل از مردم و عشایر عرب نشان می دهد 
 7۲ سرطانی  غده ی  از  فلسطین  نجات  راه  تنها  که 
و  مردمی«  »مقاومت  جبهه های  تشکیل  ساله، 
»خلوص جهاد« برای آرمان »آزادی فلسطین« است 
عرب  عّیاش  و  قدرت طلب  حّکام  به  دل بستن  نه  و 
که مسئله ی فلسطین برای آنها جز دستاویزی برای 
اثبات سیادت خود بر جهان عرب نیست. در همان 
نطفه  در  را  فتنه  می توانست  که  محاصره  تجربه ی 
خفه کند، همین ارتش های عرب برای ثبت پیروزی 
»بسیج  از دست  را  کار  و حاکم خود،  نام کشور  به 
مردمی« گرفتند و تفرقه ی بین آنها، باعث شکست 

محاصره و از دست رفتن تمام فتوحات قبلی شد.

گلوله ها،  و  خمپاره ها  سهمگین  و  ممتد  صدای 
ثانیه ها  آن  اضطراب  بر  که  شدیدی  غبار  و  گرد 
می افزاید، مردی بی قرار از هجوم لحظه هایی سخت، 
سوی  هر  به  دوان دوان  که  دست  به  بیسیمی  با 
که  فراموش نشدنی  موسیقی  آن  می رود،  خط  آن 
بی تاب  و تشویش دل  یادآور مظلومیت، شجاعت 
آن مرد برای نیرو هایش است، بی شک ما را یاد آن 

ایستاده ی در غبار می اندازند.
احمد  حاج  الل،  رسول  محمد   ۲7 لشکر  فرمانده 
متوسلیان، با نگاهی پر از حیا و متانت، و صالبتی 
و  منظم  بسیار  رفتار،  و  گفتار  در  آرامش  با  توأم 
عاطفی،  بسیار  بسیار  خودش  جای  در  و  مقرراتی، 
دانشجوی  که  بود  آن  بر  تقدیر  دلسوز.  و  مهربان 
ورودی سال 56 مهندسی الکترونیک دانشگاه علم و 
صنعت، برای مبارزه ای عظیم آماده شود. مبارزه ای با 
دشمنان خدا، برای تحقق آن آرمان های اصیل الهی. 
از این رو در آن سال های مبارزه با شاه، دانشجویی 
است بسیار فعال و انقالبی، و تنها یک ماه پس از 
پیروزی انقالب، در ماجرای کردستان، از اصلی ترین 
عناصر نابود کننده ی ضد انقالب در سنندج، مریوان، 
سقز، بانه، سردشت و مهاباد در آن سال ها می شود. 
روایت  وقایع  آن  از  این گونه  خود  احمد،  حاج 
می کند: »این مسئله به عنوان مسئله ی کردستان 
علیه  بود  مبارزه ای  بلکه  نمی شود؛  مطرح  صرفًا 
اسالم در سطح بین المللی...«. اندکی پس از قائله ی 
کردستان که دشمنان قسم خورده ی ما آتش جنگ را 
می افروختند، آن جا نیز، حاج احمد به همراه شهید 
ابراهیم همت، عملیات »محمد رسول الل« را رهبری 
می کنند. این عملیات خود سنگ بنایی می شود برای 
تأسیس تیپ ۲7 رسول الل. پس از آن، فرماندهی 
موفق او در عملیات »الی بیت المقدس«، به همراه 
که  می شود  موجب  رزمندگان،  سایر  دالوری های 
بسیار،  خون ِدل های  از  پس  خونین شهر  سرانجام، 

آزاد شود.
احمد  که  است  عراق  و  ایران  جنگ  بحبوحه ی  در 
متوسلیان به همراه تعدادی از رزمندگان برای یاری 
حزب الل لبنان به سوریه اعزام می شوند تا از آنجا 
آن  بروند؛  لبنان  جنوب  به  اسرائیل  با  مبارزه  برای 
سفر است که آغاز فراقی می شود تا به امروز... و 
ما که هم چنان با دلی غمگین، در امید و انتظاری 

نامعلوم برای بازگشت او چشم به راه هستیم.
با صهیونیست  مبارزه  ایران که »عاشق  برای ملت 
است«، قدس، نه تنها نمادی برای این مبارزه، بلکه 
برای سرداری که در مسیر  یادآوری است  واقع  در 
خط  میان  در  جایی  اسرائیل،  با  مبارزه  بلند  آرمان 
تاریخ  اعماق  در  و  صهیونیست ها  با  مبارزه  مقدم 

انقالب اسالمی، ناپدید شد.

۳۸ سال انتظار
فارغ التحصیل

به قلم عطیه رزقی
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روز قدس برای اکثر ما که متاسفانه اطالعات زیادی 
بر  کمی  که  خوبیست  زمان  نداریم  فلسطین  درباره 
دانسته های خود حول پاره تن اسالم بیفزاییم. تاریخ، 
و  فلسطینیان  اجتماعی  زندگی  و  سیاست  فرهنگ، 
صهیونیست ها باید دانسته شود تا حرکت هایمان 

در زمان مناسب بیشترین تاثیر را داشته باشد. 
تاریخ  درباره  فائضی  محسن  آقای  جناب  از  بار  این 
فلسطین پرسیدیم. او کارشناس و تبین گر مسائل 
است.  تبین  اندیشکده  سابق  عصو  و  فلسطین 

گفتگوی ما با او را اینجا بخوانید

فلسطین  قضیه ی  از  تاریخی  یک سیر  می خواهیم  ما 
در گذشته  فلسطین  اصاًل  اینکه  مثاًل  بیاوریم.  بدست 
چگونه بوده است؟ و اینکه چه اتفاقات و رویداد هایی 
به لحاظ تاریخی منجر شد به وضعی که امروز فلسطین 
در آن قرار دارد؟  وضعیت فعلی گروه های مقاومت ملی 
یا دینی در فلسطین و البته اوضاع رژیم صهیونیستی 

االن با توجه به این تاریخچه چگونه است؟
تشکیل صهیونیسم به سال های خیلی دور برمی گردد. 
در زمان جنگ های صلیبی، بیت المقدس و فلسطین 
بوده  مهمی  منطقه ی  اروپاییان،  و  مسلمانان  برای 
است و درگیری هایی نیز بر سر این منطقه در تاریخ 
ثبت شده است؛ اما به طور دقیق تر، تشکیل اسرائیل 
برمی گردد به ماجرای تقسیم خاورمیانه در پی جنگ 
جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی که بزرگترین 
امپراتوری اسالمی در منطقه بود؛ که به »نظم جدید 
آن  اساس  بر  که  می شود  شناخته  سایکس-پیکو« 
انگلیس و فرانسه به عنوان شکست دهندگان عثمانی، 
می کنند.  تقسیم  خود  بین  را  امپراتوری  این  اراضی 
در  نامه ای  در  انگلستان  وقت  خارجه ی  وزیر  بالفور، 
مجلس  یهودی  نماینده ی  روتشفیلد،  والتر  به  پاسخ 
عوام بریتانیا اعالم می کند که دولت بریتانیا موافق 
فلسطین  در  یهودیان  برای  ملی  خانه ی  یک  تشکیل 
است و تمام تالش خود را برای این امر انجام می دهد. 
می شود،  مشهور  بالفور  اعالمیه ی  به  که  نامه  این 
نقطه ی عطفی در داستان شکل گیری اسرائیل است. 
البته ریشه ی تشکیل اسرائیل به کمی قبل تر، یعنی 
به کنفرانس سوئیس در سال 1897 برمی گردد که طی 
از تشکیل دولت یهودی در  بار حرف  اولین  برای  آن 
فلسطین زده می شود؛ ولی ادعاهایی که به تاریخی 
استنادات  برمی گردد  سوئیس  کنفرانس  از  قبل 

تاریخی دقیقی ندارند.

 ،19۲0 سال  در  انگلیس  بالفور،  اعالمیه ی  از  بعد 
قیومیت  عبارتی  به  و  شامات  منطقه ی  مدیریت 
فلسطین را بر عهده می گیرد. بر اساس همان اعالمیه ، 
یهودیان  مهاجرت  تسهیل  برای  را  فرآیندی  بریتانیا 
یهود  آژانس  تأسیس  و  می کند  فلسطین شروع  به 
در  یهودی هم  و شبه نظامی  فرهنگی  و سندیکاهای 

دوران قیومیت انگلیس بر فلسطین اتفاق می افتد.
میالدی،   40 دهه ی  اوایل  و   30 دهه ی  اواخر  در 
به  یهودیان  مهاجرت  چشم گیر  افزایش  دنبال  به 
فلسطین و فعالیت های گروه هایی یهودی، حساسیت 
برانگیخته  عربی  کشورهای  حتی  و  فلسطینی ها 
با  آن ها  نظامی  تقابالت  شاهد  حتی  و  می شود 
مثال شیخ  به طور  یهودیان هستیم.  و  انگلیسی ها 
حماس،  نیرو های  از  شاخه ای  )که  َقّسام  عزالدین 
»گردان های  است:  ایشان  نام  به  نامیده  هم اکنون 
عز الدین قسام«.( در دهه ی 30 در همین درگیری ها 

شهید می شود.
زیادی در کشورهای عربی  بریتانیا چون منافع  البته 
و  فلسطینیان  بین  توازنی  می کرد  سعی  داشت، 
یهودیان برقرار کند و در همین راستا حتی امتیازاتی 
هم در قراردادهایی مثل »کاغذ سفید« به فلسطینی ها 
اعطا می کند. به همین دلیل ما خصوصًا در اواخر دهه 
تندروی  نیروهای  بین  40، حتی شاهد درگیری هایی 

یهودی با ارتش انگلیس نیز هستیم.
انگلیس  دوم،  جهانی  جنگ  از  پس  و   1948 سال  در 
تصمیم می گیرد که از فلسطین خارج شود و قیومیت 
هزار   500 حدود  دیگر  طرف  از  کند.  واگذار  را  آن 
 1948 تا سال  اول  جهانی  جنگ  از  بعد  که  یهودی ای 
به امید تشکیل دولت یهودی به فلسطین مهاجرت 
کرده اند، در این مدت گروه های شبه نظامی یهودی ای 
تشکیل داده بودند و به مثابه ی یک شبه دولت در 
فلسطین حضور داشتند و حتی قبل از خروج انگلیس 
نیز اقدام به اشغال روستاهای فلسطینی زیادی کرده 
بودند. این شبه دولت، با خروج بریتانیا از فلسطین 
رسمًا اعالم حکومت می کند و به این ترتیب فلسطین 

در یک فرآیند تدریجی 30 ساله اشغال می شود.

فلسطین  به  یهودیان  که  می شود  گفته  بعضًا  البته 
مهاجرت کرده اند و با خریداری زمین های فلسطینیان، 

خود  زمین های  در  منطقه  از  بریتانیا  خروج  از  پس 
این است که  اما حقیقت  تشکیل حکومت داده اند؛ 
نیز،   1948 سال  در  حتی  حالت  ترین  خوشبینانه  در 
نهایتًا 5 درصد اراضی فلسطین به صورت قانونی )و نه 
اشغال نظامی(، در اختیار یهودیان قرار داشته است.

بعد از تشکیل اسرائیل چه وقایعی رخ داد؟ حتی االمکان 
خالصه جواب بدهید.

اشغال  و  اسرائیل  تشکیل  رسمی  اعالم  از  بعد 
در  اعراب  بین  ای  فلسطین، یک خیزش همه جانبه 
دفاع از فلسطین شکل می گیرد و حساسیت ها نسبت 
به قبل خیلی جدی تر می شود. که در 1984 جنگی بین 
کامل  شکست  با  که  می دهد  رخ  اسرائیل  و  اعراب 
اشغال گری  روند  مانع  نتوانست  و  بود  همراه  اعراب 

رژیم صهیونیستی شود.
در 1957، جنگ کانال سوئز رخ می دهد و اسرائیل به 
که  می شود  درگیر  مصر  با  انگلیس  و  فرانسه  کمک 

البته باز هم با پیروزی اسرائیل همراه است.

گرفتن  قدرت  با  60 میالدی  و   50 دو دهه ی  در طی 
اسرائیل، ناسیونالیسم عربی هم به اوج خود می رسد 
که مصداق بارز آن جمال عبدالناصر است که رئیس 
گرفتن  پس  هم  شعارش  و  بود  مصر  وقت  جمهور 
فلسطین و به دریا ریختن یهودی ها بود و طرفداران 
زیادی هم در بین اعراب پیدا کرده  بود. او وحدت بین 
اعراب را به حدی می رساند که حتی دو کشور مصر و 
برای مدتی کوتاه تبدیل به یک کشور تحت  سوریه 
عبدالناصر  رهبری  به  عربی«  متحد  »جمهوری  عنوان 
ناسیونالیستی  روحیات  همین  با  او  می شوند. 
عربی اش در سال 1967 با اسرائیل وارد جنگ می شود 
این جنگ  است.  معروف  روزه«  »جنگ شش  به  که 
نیز با شکست سنگین اعراب و تبعاتی سنگین برای 
شکست،  این  پی  در  می رسد.  پایان  به  فلسطینیان 
شدت  دلیل  به  ولی  می دهد  استعفا  عبدالناصر 
سمت  به  او  بازگشت  خواستار  مردم  محبوبیتش، 
ریاست جمهوری می شوند و او نیز خواسته ی مردم 
را قبول می کند، اما او در سال 1970 به طرزی ناگهانی  
فوت می کند و انور سادات به جای او روی کار می آید. 
او همزمان با حافظ اسد به سیاست های ضد اسرائیلی 
ادامه می دهند اما با یک تفاوت اساسی: دیگر کسی 
از پس گرفتن فلسطین صحبت نمی کند؛ بلکه فقط به 

ورودی 96 مهندسی شیمی

ورودی 97 مهندسی هوافضا

مصاحبه کننده مصطفی سرمد

تنظیم علی فالحی

مصاحبه با محسن فائزی؛ روزنامه نگار و تحلیل کنندۀ مسائل فلسطین

دو واحد فلسطین



مصاحبه

هفت

دنبال پس گرفتن مناطق اشغالی مثل صحرای سینا، 
سوریه  و  مصر  از  مناطقی  دیگر  و  جوالن  ارتفاعات 
که در جریان جنگ 1967 اشغال شده بودند هستند. 
تالش های انور سادات که به طور خاص به دنبال پس 
گرفتن صحرای سینا از اسرائیل بود، در سال 1978 به 
با اسرائیل ختم  پیمان معروف کمپ دیوید و صلح 
می شود. بر اساس این توافق، مصر به عنوان اولین 

کشور عربی اسرائیل را به رسمیت می شناسد.
فرآیند  آغاز  مثل  دیگری  وقایع  کنار  در  اتفاق  این 
اخراج فلسطینیان از اردن در سال 1970، جنگ داخلی 
ورود  آن،  تبع  به  و   1990 تا  در سال های 1975  لبنان 
نظامی اسرائیل به لبنان )کشتارهای صبرا و شتیال به 
همین بازه مربوط می شوند(، و از طرفی کمرنگ شدن 
دغدغه ی فلسطین برای دولت های عربی، فلسطینیان 

را بیش از پیش تحت فشار قرار داد. 
و   1979 سال  در  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  با 
مبارزات  اسرائیل،  مخالف  گروه های  از  ایران  حمایت 
با اسرائیل در دهه 80 و 90 میالدی وارد فاز دیگری 
این  بار  در دهه ی 80 شاهد خیزش مردم،  می شود. 
که  مبارزی  گروه های  و  هستیم  فلسطین  درون  در 
فلسطین  داخل  به  کم کم  بودند،  لبنان  و  اردن  در 
اولین  آغاز  شاهد  دهه  این  اواخر  در  و  برمی گردند 
با  فلسطین  مردم  پراکنده ی  درگیری های  و  انتفاضه، 

صهیونیست ها هستیم.

اما در سال 1991 تغییری مهم و اساسی در جهان رخ 
می دهد، با فروپاشی شوروی و تک قطبی شدن جهان 
و البته شروع جنگ اول خلیج فارس و ورود نظامی 
آمریکا به منطقه، کشورهایی که همچنان از فلسطین 
جمهوری  ریاست  به  عراق  مانند  می کردند،  حمایت 
منطقه،  در  چپ  جریان های  برخی  و  حسین  صدام 
 1993 سال  در  و  برهه  همین  در  می شوند.  تضعیف 
فلسطین،  آزادی بخش  سازمان  رهبر  عرفات،  یاسر 
با  سازش  و  صلح  به  تصمیم  آمریکا  میانجی گری  با 
»پیمان  به  که  قرارداد  این  در  می گیرد.  اسرائیل 
اسرائیل  عرفات  یاسر  می شود  معروف  اسلو«  صلح 
نیز  اسرائیل  قبالش  در  و  می شناسد  رسمیت  به  را 
حاکم  عنوان  به  را  فلسطین  خودگردان  تشکیالت 
بخشی از سرزمین فلسطین به رسمیت می شناسد و 
همچنین متعهد می شود طی 5 سال از کرانه باختری 
و نوار غزه خارج شود که البته این اتفاق هیچ وقت 

رخ نمی دهد.
بعد از این توافق در درون فلسطین شاهد اختالفات 
اسلو  مسیر  موافق  دسته  یک  هستیم:  بیشتری 

کل  آزادی  دنبال  به  همچنان  دیگر  دسته  و  هستند 
 ،90 دهه  در  امر  همین  دنبال  به  هستند.  فلسطین 
می کنند.  پیدا  بیشتری  رشد  اسالم گرا  گروه های 
تأسیس حماس، جدی تر شدن فعالیت جهاد اسالمی، 
قوی تر شدن حزب الل لبنان و گروه های مشابه دیگر، 
افزایش حمایت جمهوری اسالمی از گروه های مخالف 
اسرائیل، به طور کلی اسرائیل را از نظر نوع دشمنان 
وارد فاز جدیدی می کند؛ تا آن زمان مخالفان اسرائیل 
به  تاریخ  این  از  اما  بودند،  عربی  دولت های  عمدتًا 
بعد گروه های مسلح اسالم گرا بودند که دشمن اصلی 

اسرائیل محسوب می شدند.
در سال ۲000، اسرائیل که از زمان جنگ داخلی لبنان 
خارج  لبنان  از  کاماًل  داشت،  حضور  کشور  این  در 
می شود و یک پیروزی بزرگ برای جریان های اسالم گرا 
رخ می دهد. در همین سال، در پی ورود آریل شارون 
االقصی،  مسجد  به  اسرائیل(  وقت  جمهور  )رئیس 
انتفاضه ی دوم نیز آغاز می شود که 5 سال به طول 
می انجامد و بر خالف انتفاضه ی اول که به انتفاضه ی 
سنگ معروف است، بعد نظامی جدی ای دارد و شاهد 
عملیات های نظامی و شهادت طلبانه حماس و جهاد 
انتفاضه دوم  انتفاضه هستیم. طی  این  اسالمی در 
 5000 حدود  و  کشته،  اسرائیلی  هزار   ۲000 حدود 
فلسطینی شهید می شوند. در نهایت اسرائیل در سال 
۲005 مجبور می شود بخشی از قولی را که در اسلو 
از  و  کند  عملی  اجبارًا  بود،  نکرده  عملی  و  بود  داده 
در غزه جریانی  اتفاق،  این  دنبال  به  غزه خارج شود. 
دست  به  را  حکومت  نوعی  به  و  می رسد  قدرت  به 
می گیرد که قائل به پیمان اسلو نیست و تشکیالت 
از آن  بعد  به رسمیت نمی شناسد.  نیز  را  خودگردان 
اسرائیل جنگ های ناموفقی را برای بازپس گیری غزه 
شروع می کند )مانند جنگ های 51 روزه و ۲۲ روزه( که 

تا به امروز بی نتیجه مانده است.
از  هرکدام  مورد  در  دقیق تر  طور  به  است  ممکن  اگر 
تاریخچه ای  چه  هرکدام  اینکه  و  مقاومت  گروه های 
دارند، کمی برایمان بگویید. ایدئولوژی و وضعیت فعلی 
هر کدام از گروه های مقاومت مهم به چه صورت است؟

که  جهاد  و  حماس  گروه  دو  به  فقط  اختصار  برای 
بیشتر نامشان را شنیده ایم می پردازیم.

حماس ریشه ی اخوان المسلمینی دارد. اخوان المسلیمن 
ناسیونالیستی  تفکرات  برابر  در  که  است  گروهی 
عربی، سکوالر، و برخی گروه های وابسته به شوروی 
با تفکرات چپ، در مصر توسط حسن البنا پایه گذاری 
حضور  و  جهاد  و  مبارزه  او،  جدی  شعارهای  از  شد. 
قانون گذار  را  اسالم  او  بود،  زندگی  متن  در  اسالم 

اسالم گرایی  با  که  بود  معتقد  و  می دانست  اجتماع 
نجات  را  عرب  جهان  و  منطقه  می توان  که  است 
داد؛ نه با ناسیونالیسم عربی و تفکرات چپ گرایانه. 
معتقد  بسیاری  اسالم،  به  نگاه  نوع  همین  دلیل  به 
هستند که اخوان المسلمین نزدیکترین جریان در بین 
از  یاسین  احمد  ماست. شیخ  به  نسبت  اهل سنت 
است  اخوانی  گرایشات  با  فلسطینیاِن  معروف ترین 
که در دهه ی 60 و 70 میالدی در فلسطین به ترویج 
تفکرات این گروه می پردازد. در سال 1987، حماس به 
فلسطین«  کل  »آزادی  شعار  با  یاسین  احمد  رهبری 
اعالم موجودیت می کند و نقش پررنگی در انتفاضه ی 
اول و دوم ایفا می کند و همان طور که گفته شد در 
بیرون  کامل  طور  به  غزه  از  را  اسرائیل   ۲005 سال 
می کند و اکنون نیز در غزه حضور فعال دارد. جمهوری 
محسوب  حماس  حامی  ابتدا  همان  از  نیز  اسالمی 

می شده است.
به  حماس  گروه  از  قبل تر  حتی  جهاد  گروه  اما 
کرد.  موجودیت  اعالم  شقاقی  فتحی  دکتر  رهبری 
ولی  می شود  محسوب  اسالم گرا  گروهی  هم  جهاد 
تفکرات اخوانی ندارد. جهاد بیشتر یک گروه نظامی 
محسوب می شود و مانند حماس جایگاه اجتماعی و 
ایدئولوژیک ندارد. جمهوری اسالمی هم همیشه به 
خصوص در جنگ 51 روزه، از جهاد حمایت کرده است 
و این به نوعی استراتژی جمهوری اسالمی محسوب 
می شود که همه ی تخم مرغ هایش را در یک سبد 
می کند.  حمایت  مقاومت  گروه  چند  از  لذا  نگذارد؛ 
البته همان طور که گفتم، جهاد مانند حماس پایگاه 
اجتماعی قوی ای ندارد، فلذا حفظ رابطه با حماس از 

اهمیت ویژه تری برای ما برخورددار است.
اختالف  مسئله ی  به  کنم  اشاره ای  نیست  بد  اینجا 
و  حماس  سوریه:  مسئله ي  سر  بر  حماس  و  ایران 
به طور کلی جهان عرب، نگاهش به ماجرای سوریه 
مانند دیگر انقالب های عربی بود و بشار اسد را هم 
عرب  جهان  اسالمی  ضد  دیکتاتور های  دیگر  مانند 
می دانستند. به همین دلیل بخشی از بدنه ی حماس 
حتی در سوریه حضور پیدا کردند و مبارزه کردند؛ اما 
حماس به طور رسمی و جدی وارد جنگ سوریه نشد. 
اختالف  این  از  استفاده  برای سوء  در تالش  آمریکا 
بود؛ اما کم کم با گذشت زمان و تالش های جمهوری 
اسالمی، بدنه حماس متوجه تفاوت ماجرای سوریه با 
سایر انقالب های عربی شد و با پی بردن به این نکته 
اسرائیل  و  به آمریکا  که سود اصلی ماجرای سوریه 
می رسد، روابط ایران و حماس حتی بهتر از قبل نیز 

شد.



هشت

پرونده

و انسان های بی گناه را در زیر آوار ها را به این عبارت 
خاورمیانه ی  زایمان  درد  »این  کرد:  تشبیه  سخیف 

جدید است.« درد زایمان یک حادثه ی بزرگ.
اما آن چیزی که به رژیم برمی گشت، این بود که 
تعدادی  با  را  فلسطین  در  بزرگ  اردوگاه  یک  رژیم، 
کشتی در ابتدا به یک اردوگاه دیگر در فلسطین که 
تا سقف 30 هزار نفر ظرفیت داشت، منتقل کرد که 
بعد در این اردوگاه، نفرات را تفکیک کند: آن هایی 
که افراد عادی هستند را به کشور های دیگر منتقل 
یا  هستند  مجرم  آن ها  دید  از  که  آن هایی  و  کند 
وابستگی سازمانی به حزب الل دارند را دستگیر کند. 
کشتی را هم آماده کرده بودند که آن کوچ را انجام 

دهند.
حزب الل  از  خالصی  بود:  هدف  یک  دنبال  اسرائیل 
برای همیشه. و شرط خالصی از حزب الل، خالصی از 
بخش مهمی از مردم لبنان بود که در مناطق مهمی، 
بقاع و در شمال  بلکه در بخش  نه  فقط در جنوب، 

لبنان زندگی می کردند.
نکته ی دیگر، تمایل کشور های عربی در حمایت از 
اسرائیل در چنین جنگی، و رضایت آن ها در ریشه کنی 

حزب الل یا طایفه ی شیعه از جنوب لبنان بود.
البته در طول این جنگ، غافلگیری ها و مقاومت های 
زیادی از طرف حزب الل انجام گرفت که باعث شد 
اسرائیلی ها از ترس نابودی و فرو پاشی، تن به صلح 
دهند. مانند اینکه وقتی سید حسن نصرالل مشغول 
را  اسرائیلی  ناو های  پشت صحنه  در  بود،  سخنرانی 
مردم  و  الل  حزب  مقاومت  باالخره  زدند.  موشک  با 
لبنان توانست صفحه ی جنگ را تغییر دهد. باز هم 
روزه،   33 جنگ  از  بعد  شد.  میدان  پیروز  مقاومت 
راهبرد رژیم صهیونیستی از استراتژی بن گوریون در 
جنگ پیش دستانه و هجومی، آرام  آرام به استراتژی 

دفاعی تبدیل شد. 

پیش بینِی  در  عملیات،  شروع  از  قبل  حزب الل  که 
آن چه  همه ی  بود،  داده  انجام  دشمن  عکس العمل 
اسرائیل انجام داده بود، اشتباه و برخالف تصورات 
اول  مقدمه ی  این  است.  بوده  برنامه ریزی هایش  و 

ماجرا بود.
ادعا که »اسرائیل قصد داشت  این  اثبات  در مورد 
زودتر  بهانه  ولی  کند؛  آغاز  را  غافل گیرانه  جنگی 
نخست وزیر  اولمرت  حرف های  به  افتاد«،  دستش 
وقت اسرائیل استناد می کنیم که در ابتدا گفت »ما 
قصد داشتیم این جنگ را در یک حالت غافلگیرانه 
اتفاق می افتاد  اگر  انجام بدهیم که آن غافلگیری 
هوایی  هجوم  یک  در  حزب الل  کادر  عمده ی  باید 
گسترده از بین می رفت و بالغ بر 30 درصد سازمان 
حزب الل در مرحله ی اول، آسیب جدی می دید.«. این 

هم مقدمه ی دوم. 
این جنگ در شرایطی اتفاق افتاد که دو اتفاق مهم، 
به خود  و دیگری مربوط  به کل منطقه  یکی مربوط 
مسئله ی  در  پیوست.  وقوع  به  صهیونیستی  رژیم 
منطقه، آمریکا با توجه به حادثه ی یازده سپتامبر، 
نیرو های  حضور  در  فوق العاده ای  توسعه ی  یک  به 
مسلح خودش در منطقه ی خاورمیانه رسیده بود. این 
حضور طبیعتًا فرصت هایی را برای رژیم صهیونیستی 
ایجاد می کرد. اگر به جغرافیای عراق در هنگام جنگ 
سال ۲006 )جنگ 33 روزه( نگاه کنید، می بینید که 
آمریکا یک حائل قریب به ۲00 هزار نفره از نیرو های 
مسلح خود با صد ها فروند هواپیما و هلی کوپتر به 
حلقه ی  که  عراق  در  زرهی  اضافه ی هزاران دستگاه 
است،  مقاومت  مادر  کشور  و  محور  کشور  اتصال 

ایجاد کرده بود.
که  شد  مشخص  آن  از  بعد  و  جنگ  طی  در  البته 
اصل نیت آن ها تغییر دموگرافی کامل در لبنان بوده 
است؛ یعنی نیرو ها و یا مردمی که در جنوب لبنان 
دارند،  حزب الل  با  مذهبی  رابطه ی  یک  و  هستند 
لبنان بروند. رژیم می خواست  از  کوچانده بشوند و 
پیرامون   1967 سال  از  بعد  که  طرحی  آن  مانند 
فلسطینی ها در جنوب لبنان اجرا شد، همان طرح را 
پیرامون مسئله ی شیعه ی لبنان در جنوب لبنان اجرا 
کند؛ دقیقًا همان طرح قبلی که در آن فلسطینی ها 
را وادار کردند که از جنوب لبنان خارج بشوند و در 
م های گوناگون در لبنان و سوریه  اردوگاه ها و مخیَّ
که  طرحی  بشوند؛  توزیع  عرب  جهان  نقاط  دیگر  و 
جمهور  رئیس  عرفات  یاسر  حتی  آن  نتیجه ی  در 
مرکزیت  شد  مجبور  فلسطین  خودگردان  حکومت 
خود را از لبنان به مغرب منتقل بکند و درواقع رژیم، 

فرماندهی فلسطینی را از لبنان آواره کرد.
در مورد این طرح جدید، رایس وزیر خارجه ی آمریکا، 
ضجه ها و فریاد های بچه ها و کودکان مظلوم و زنان 

تاریخ جنگ  از  بخواهیم خالصه ای  در چند خط  اگر 
33 روزه ی سال ۲006 میالدی بین لبنان و اسرائیل 
شدن  ربوده  از  را  اتفاقات  این  باید  کنیم ،  بازگو  را 
شروع  اسرائیل  توسط  لبنانی  نوجوانان  و  جوانان 
دارد  امکان  »مگر  می گویید  خود  با  حتمًا  کنیم. 
به  بعد  و  کند  دزدی  دیگر  کشوری  از  کشور  یک 
وقتی  »بله.«،  جواب می دهم  کند؟«. من  حمله  آن 
را  آنان  و  بگیرد  اسارت  به  را  شما  جوانان  کشوری 
جنگ  باعث  دزدی  این  ندهد،  تحویل  به کشورشان 
گرم  آغوش  به  اسرا  بود  قرار  وقتی  می شود.  هم 
کشورشان برگردند، اسرائیلی ها باز زیر قولشان زدند 

و تعدادی از آن ها را گرو نگه داشتند.
عملیاتی به فرماندهی سرداِر به معنی واقعی سردار، 
به  منجر  )حاج رضوان( طراحی شد که  عماد مغنیه 
اسارت تعدادی از صهیونیست ها و کشته شدن چند 
تن از آن ها شد. با این کار بهانه برای حمله به لبنان 
نابودی  که  وقتی  تا  و  افتاد  اسرائیلی ها  دست  به 
برنداشتند.  از جنگ  ندیدند دست  به چشم  را  خود 
برای دیدن این نابودی فقط 33 روز الزم بود؛ بعد از 

این مدت با پیمان صلحی کار جنگ تمام شد.
باید  بپردازم  موضوع  به  ریز تر  بخواهم  اگر  اما 
قاسم  حاج  سردار  عزیزمان،  سردار  تحلیل های  از 
سلیمانی استفاده کنم که بعد از بیست  سال جلوی 
دوربین آمدند و تحلیل های خودشان از این اتفاقات 

را ثبت و ضبط کردند.
ظاهری  و  پنهانی  عوامل  جنگ  این  ایشان  نظر  به 
عوامل  همان  شد،  گفته  که  خالصه ای  داشت. 
ظاهری بود. در مورد عوامل پنهانی باید چند مقدمه 
را ذکر کرد. حزب الل، اطالعاتی از آمادگی های رژیم 
آمادگی  یک  در  پیوسته  و  داشته،  را  صهیونیستی 
صددرصد به سر می برده است. این آمادگی دارای دو 
وضعیت بود: آمادگی در مقابله، و آمادگی در کاهش 
خسارت  . در تمام دوره ای که رژیم صهیونیستی در 
بود،  عملیات  اجرای  مشغول  روزه   33 جنگ  آغاز 
خصوصًا در ساعات و روز های اول، اهداف موجود در 
داد.  قرار  را هدف  ازقبل آماده ی خود  بانک اطالعاتِی 
اما به  دلیل تدابیری که حزب الل -هم در ُبعد نیروی 
انسانی و هم در ُبعد امکانات- انجام داده بود، حداقل 
لحظات  در  که  گفت  می توان  یا  و  دید؛  را  آسیب 

اولیه هیچ آسیبی ندید.
رژیم صهیونیستی بعد از ده روز اعالم کرد که بانک 
اهدافش تمام شد؛ به این معنا که به تمام اهداف 
ازپیش تعیین شده ی خود دست پیدا کرده است؛ اما 
ابتکاراتی  بعد مشخص شد که به  دلیل اقدامات و 

جنگ 33 روزه

ورودی 95 مهندسی نفت
به قلم زهرا رضایی



پرونده

نه

راشل،  فلسطین.   رفح،   ،۲003 مارس  عصر شانزدهم 
دو  شود.  دیده   بهتر  تا  بود  پوشیده   شبرنگی  کاور 
ساعتی بود که او و دوستانش مثل روزهای قبل با 
تشکیل سپر انسانی جلوی خانه ها، در مقابل تانک ها 
و بولدوزرهای اسرائیلی ایستاده و عملیات تخریب 
قصد  بولدوزرها  از  یکی  بودند.  کرده  متوقف  را 
تخریب خانه ای را داشت که متعلق به یک پزشک 
آن  جلوی  متری   10 فاصله  در  راشل  بود.  فلسطینی 
ایستاد و دستش را باال برد و با بلندگوی دستی بر 
سر اسرائیلی ها فریاد زد: »4 نفر غیر نظامی تو اون 
خونه هستن. ما سپر انسانی شده ایم جلوی شما.«. 
اما ناگهان بولدوزر شروع به حرکت کرد و با سرعت 
آهنی  غول  نبود.  کردنی  باور  آمد.  راشل  طرف  به 
با  دوستانش  می شد.  نزدیک تر  راشل  به  لحظه  هر 
فریاد به راننده اشاره کردند که کسی جلوی بولدوزر 
است؛ اما راننده که راشل را دیده بود بی اعتنا ادامه 
ولی  رفت  عقب  قدم  چند  بود.  ترسیده  راشل  داد. 
پشتش تلی از خاک بود و به زمین خورد و تمام... 
»کمرم شکست.« آخرین حرفی بود که دوستانش در 
جلوتر  متر  چند  بولدوزر  او شنیدند.  از  بولدوزر  زیر 
که  نشده بود  مطمئن  هنوز  راننده  اما  شد؛  متوقف 
کار راشل تمام شده است... در حالی که تیغه ی غول 
پیکر بولدوزرش پایین بود، به عقب برگشت و بعد 
از این که از روی بدن راشل که شاید بی جان بود و 
شاید هم نه، دوباره رد شد، تیغه را باال آورد. لبخند 
شیطانی اش را شاهدان آن روز دیدند. دوستان راشل 
به طرف بدن خونین او دویدند. صورتش از لب تا 
گونه پاره شده بود و استخوان های گردن و جمجه 
دوستانش،  هیاهوی  میان  در  بود.  شکسته  اش 
تانک ها و بولدوزرهای اسرائیلی هیچ کمکی نکردند 
نشد.  پیاده هم  راننده  و فقط متوقف شدند. حتی 
دختر ۲3  اما  آمد؛  فلسطینی  آمبوالنس  بعد  مدتی 
ساله ی آمریکایی زیر تیغه های بولدوزر 6000 کیلویی 

کاترپیالر آمریکایی جان داد.

»المپیا«ی  شهر  در   1979 سال  کوری،  آلن  راشل 
واشنگتن به دنیا آمد. او از 10 سالگی به عنوان یک 
به  ابتدا  از  آموز صلح طلب شناخته می شد.  دانش 

زندگی  و  می اندیشید  رفاه خودش  از  مهم تر  چیزی 
در هنگام  را حق همه ی کودکان جهان می دانست. 
جهانی  اتحاد  جنبش  به عضویت  کالج،  به  ورودش 
)ISM( درآمد. جنبشی که برای حمایت از فلسطینیان 
فعالیت می کرد؛ کسانی که می خواستند واقعیت را 
که  بدانند  بدانند؛  غرب  رسانه های  پرده ی  در پشت 
مالیات های آنها کجا خرج می شود و چه بر سر مردم 

خاورمیانه و فلسطین آورده است. 
در ۲7 ژانویه ی ۲003، او به همراه تعدادی از اعضای 
نوار  به  االقصی  انتفاضه ی  با  همزمان  جنبش،  این 
بود  رفح  در  ماه  دو  به  نزدیک  راشل  کرد.  سفر  غزه 
و  می کرد  محبت  آنها  به  فلسطین  مردم  کنار  در  و 
در  او  می گرفت.  قرار  آنها  سخت  زندگی  جریان  در 
تظاهرات ضد صهیونیستی فلسطینیان شرکت کرد 
و پرچم آمریکا و اسرائیل را همراه با مردم به آتش 
کشید. هم اهالی رفح و غزه او را دوست می داشتند 
و هم او آنها را؛ همان طور که در تشییع پیکرش پر 
شور شرکت کردند و خطاب به او گفتند: »تو خارجی 
بودی، اما حاال از مایی و خون فلسطین در رگ های 

توست.«

سیستماتیک  نابودی  شاهد  که  می کنم  »احساس 
اوقات هنگام  برای بقا هستم. گاهی  توانایی مردم 
که  می کنم  حس  و  هستم  مردم  با  خوردن  شام 
قصد  و  ماست  اطراف  نظامی  تجهیزات  از  انبوهی 
صرف  حال  در  آن ها  با  که  دارند  را  مردمی  نابودی 
تاریخی  نسل کشی  یک  شاهد  من  هستم.  شام 
مدام  و  دارم  وحشت  واقعا  هستم.  حیله گرانه  و 
انسان  و شفقت  انسانیت  به  را  خود  عمیق  اعتقاد 
مورد سوال قرار می دهم. این ها باید متوقف شود. 
فکر می کنم چقدر خوب است که همه ی ما، همه ی 
کارهای دیگر را رها کنیم و زندگی خود را وقف این 
کار کنیم. اصاًل فکر نمی کنم که این کار اغراق است. 
همکارانم  و  دوستان  با  دارم  دوست  هم  هنوز  من 
شادی کنم و بخندم. ولی در عین حال می خواهم که 
این بی رحمی و شقاوت متوقف شود. من احساس 
ناامیدی می کنم و متأسفم که این پستی و رذالت، 
جزو واقعیت های جهان ماست و ما در آن شرکت 
دنیا  به  برایش  من  که  نیست  چیزی  این،  داریم. 
برایش  جا  این  مردم  که  نیست  چیزی  این،  آمدم. 
و  تو  که  نیست  دنیایی  این،  باشند.  آمده  دنیا  به 

مرا  گرفتید  تصمیم  وقتی  می کردید،  آرزویش  بابا 
داشته باشید.«

به  راشل  ایمیل های  و  نامه ها  از  بخشی  ها  این 
و  رنج  راشل  است.  رفح  در  اقامت  زمان  در  مادرش 
سختی های زندگی فلسطینیان را برای او می نوشت. 
مالطفت مردم فلسطین برای او تعجب برانگیز بود. او 
از رنج های مردم  در مدت این هفت هفته، بخشی 
مظلوم فلسطین از دست رژیم کودک کش اسرائیل 
سکوت  در  که  چیزهایی  همان  دید.  نزدیک  از  را 
رسانه ها و مجامع بین المللی انجام می گرفت. او در 
این مدت مصاحبه هایی انجام می داد تا شاید صدای 

مظلومین غزه را به جهانیان برساند.
مقابل  در  متوالی  های  روز  دوستانش  و  راشل 
مسالمت آمیز  و  می ایستادند  اسرائیلی  بولدوزرهای 
شاید  تا  می کردند  بلند  پالکارد  و  می دادند  شعار 
مانع از خراب شدن خانه ی رویای کودکان فلسطینی 
برخورد های تند صهیونیست ها  با  اما هربار  شوند. 
تمسخرهای  و  رکیک  حرف های  از  می شدند.  مواجه 
دوستان  اشک آور.  گاز  و  گلوله  شلیک  تا  سربازان، 
المللی  بین  واکنش  به  را  صهیونیست ها  راشل 
گویا  اما  می کردند  تهدید  آنها  به  تعدی  صورت  در 
بشر  حقوق   و  بین الملل  مفاهیم  تمام  نمی دانستند 
و غیره، فقط بازیچه ای در دست صهیونیسم جهانی 

است برای بقای خود. 

پس از این جنایت، ارتش رژیم صهیونیستی گرچه 
آغاز  را  تحقیقاتی  کوری  راشل  در خصوص شهادت 
صهیونیستی  رژیم  ارتش  کل  دادستان  اما  کرد، 
که  حالی  در  بولدوزر  راننده ی  از  کامل  جانبداری  با 
شاهدان علیه وی شهادت داده بودند، 3 ماه پس 
کافی  دالیل  که  توجیه  این  با  تحقیقات،  آغاز  از 
یافت نشده است،  اثبات قتل عمد راشل کوری  در 

پرونده را مختومه اعالم کرد.
راشل،  والدین  پیگری های  و  افکار عمومی  با فشار 
 9 از  بعد  اما  برگزار شد؛  اسرائیل  در  دیگری  دادگاه 
با همان توجیه غیرعمدی بودن  باز هم  سال تعلل، 
قتل، خالف شواهد و مدارک، دادگاه حتی حاضر نشد 
به صورت ظاهری عامالن قتل راشل را محکوم کند و 

رأی به برائت رژیم صهیونیستی داد.
رژیم نحسی که از آغاز تاسیس نکبت بارش تا کنون 
ده هاهزار کودک و زن و پیر و جوان و غیرنظامی را 
میلیون ها  رسانده،  شهادت  به  شکل ها  بدترین  به 
انسان را آواره کرده، و حکومت جعلی اش را روی خون 
مظلومان بنا نهاده است، معلوم است که در مقابل 

خون یک نفر واکنشی نشان نمی دهد. 

دختر آمریکایی با خون فلسطینی

ورودی 98 مهندسی هوافضا

به قلم محمدعلی بلندزاده



ده

گزارش
پدر و مادر راشل، متوسل به دستگاه قضایی کشور 
خودشان هم شدند. اما دادگاه های آمریکا نیز کامال 
طرف اسرائیل را گرفتند و بار دیگر بر افکار عمومی 
ثابت شد که قاتل راشل کوری فقط یک فرد نیست. 
بلکه رژیم صهیونیستی به همدستی آمریکا در خون 

راشل و هزاران مظلوم دیگر شریک هستند.
ارتش  قربانی  راشل  نکشت.  بولدوز  یک  را  راشل 
تجهیز شده توسط آمریکا شد. بولدوزرهای کاترپیالر 
رژیم  به  آمریکا  ساالنه ی  وام  دالر  میلیارد   1۲ با 
صهیونیستی خریداری می شوند و حتی تنها چند روز 
پس از کشته شدن راشل، واشنگتن 10 میلیارد دالر 

به تل آویو کمک کرد.
ساالنه  که  آمریکایی  اما  بود؛  آمریکایی  یک  راشل 
خرج  را  شهروندانش  مالیات  از  دالر  میلیون ها 
هیچ  جنایت  این  از  بعد  می کند،  صهیونیست ها 
واکنشی علیه اسرائیل انجام نداد و قول های سران 
هیچ گاه  پیگیری  برای  راشل  والدین  به  آمریکایی 
محسوب  آمریکا  شهروند  راشل  انگار  نشد.  عملی 
نمی شد و اسرائیل برای آمریکا حتی مهم تر از جان 

مردم خودش بود.
او،  تخریب  و  سانسور  با  نیز  غربی  رسانه های 
نویسنده ی  دادند.  نشان  را  حقیقی شان  ذات 
از شهادت راشل  وال استریت ژورنال در مطلبی پس 
کوری، پیشنهاد می دهد که جایزه ی احمق ترین فرد 
سال به راشل کوری داده شود، چون خودش را با یک 
بولدوزر درگیر کرده است. آری؛ در جامعه ای که فقط 
پول و مادیات و خودمحوری مهم است، معلوم است 
که ایستادن در مقابل ظلمی که به دیگران می شود، 

کار احمقانه ای است.
راشل  نبود.  فلسطینی  راشل  نبود.  مسلمان  راشل 
نتوانست  انسانی که  بود.  انسان  او یک  نبود.  عرب 
گرفتن حق زندگی از انسان های دیگر را ببیند و دم 
نزند؛ انسانی که نمی توانست در آسایش و رفاه در 
جانبه  همه   حمایت های  با  که  کند  زندگی  کشوری 
را  دیگر  مردم  رفاه  و  آسایش  صهیونیست ها،  از 
می گرفت. دختر ۲3 ساله در اوج آرزوهایش زندگی 
در آمریکا رها کرد؛ چرا که صدای مظلومان را شنیده 
و  نداشت  را  جنایات  این  تحمل  او  بلند  روح  بود. 
بود.  کرده  حرام  او  بر  را  سکوت  بیدارش،  وجدان 
»نه  را که شعار  راشل، کوته فکری عده ای  داستان 
ثابت  پیش  از  بیش  می دادند  را  لبنان...«  نه  غزه، 
کرد و خیانت بعضی از حکام خودفروخته ی عرب در 

مذاکره با صهیونیست های وحشی را، آشکارتر.
نرفت.  هدر  به  اما  شد؛  ریخته  مظلومانه  او  خون 
و  است  کرده  بیدار  را  بسیاری  وجدان های  او  خون 
طول  در  که  بی گناهانی  همه ی  و  او  خون  می کند. 
70 سال تاریخ سیاه اسرائیل به زمین ریخته شده 
است، روزی صهیونیست های وحشی را در خود غرق 
غده  این  الهی  انتقام  دست  زودی  به  کرد.  خواهد 
سرطانی را از بین خواهد برد و آنگاه همه آزادگان و 
انسان دوستان جهان در کنار مردم فلسطین نابودی 

ظلم را جشن خواهند گرفت. إن شاء الل.

ِذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبوَن«سوره ی شعراء، آیه ی ۲۲7 »...َوَسَيْعَلُم الَّ

ماجرا، همان ماجرای عشق پدر و فرزندِی همیشگی 
است؛ همان دیدار هرساله ی ماه مبارک؛ اما امان 

از کرونای این روز ها!
دلهره ی  امسال  رمضان،  ماه  به  شدن  نزدیک  با 
با  عجیبی در فرزندان بود که »نکند دیدار امسال 
پدر، به خاطر کرونا لغو شود...« اما نه؛ خبر رسید 
که اگر سنگ هم از آسمان ببارد، دلدار قصد دیدار 
دارد. البته به خاطر این ویروس منحوس، بنا شد 
امسال  سخنرانی هاِی  سایر  مثل  امسال  دیدار  که 
با  تنها  دیدار،  شد  بنا  باشد.  حضوری  غیر  آقا، 
نماینده های تشکل های دانشجویی برگزار شود. من 
بودم.  دیدار  این  در  دانشگاه مان  بسیج  نماینده ی 
قرار بر این شد که دیدار امسال در دانشگاه صدا 
اردیبهشت، ساعت  باشد؛ در یکشنبه ۲8  و سیما 

.17:30
از حدود 45 دقیقه قبل از شروع مراسم آنجا بودم 
به  ورود  از  قبل  تشریفات  دیدارها،  عادِت  و طبق 
و  تفاوت  کمی  با  این بار  البته  انجام شد.  مراسم 
را نشان  بهداشتی! کارت ها  پروتکل های  رعایت  با 
و  ماسک  به  مجهز  تب سنجی،  از  پس  و  دادیم 
حدود  در  چیزی  شدیم.  سالن  وارد  دستکش، 
نفر دانشجو آنجا حضور داشتند. بین هر دو   100
یک  از  تصویری  رویش  که  صندلی  یک  صندلی، 
شهید قرار داشت، حائل بود. در جا ها نشستیم؛ اما 
آن جمعیت انبوِه همیشگی دانشجویاِن هر ساله، 

امسال جای خالی اش خیلی حس می شد.
مهیا شدن  برای  اندکی  زمان  از سپری شدن  پس 
شرایط ارتباط، باالخره انتظار به سر رسید و حضرت 
یار رخ نشان داد و مراسم آغاز شد. با آغاز مراسم، 
دیگر انگار جلسه غیر حضوری نبود. دل هایمان مثل 
هر سال، در حسینیه ی امام خمینی )ره( در کنار آقا 
بود و فقط جسم هایمان چند خیابان آن طرف تر در 
هر  مثل  و سیما.  دانشگاه صدا  آمفی تئاتر  سالن 
شروع  بعد  و  فرستادیم  صلوات  آقا  ورود  با  سال 
به شعار دادن کردیم؛ همان شعار های همیشگی. 
پیش  داشت  سال  هر  دیدار های  مثل  همه چیز 
نماینده های  از  مجری  معمول،  طبق  می رفت. 
و  بیایند  تا  کرد  دعوت  دانشجویی  تشکل های 

دغدغه هایشان را بگویند.
دانشجویان از مشکالت مردم می گفتند؛ از دولت و 
ارگان های مختلف انتقاد می کردند؛ از عدم رعایت 
می زدند؛  حرف  کرونا  دوره ی  در  آموزشی  عدالت 
همچنین گفتند از عدم تحقق انتقام سخت حاج 
در  دانشجویان  عضویت  برای  درخواست  و  قاسم 
سپاه قدس، از نیاز فوری کشور به جوان گرایی و 
اجرای ضابطه مند آن، از کارهای جهادی و تقاضای 
حمایت مسئولین از آن، و از نبود یک بستر برای 

و  اجتماعی  شبکه های  از  حتی  مسئولین.  نقد 
سرعت اینترنت و اقدامات وزیر جوان هم صحبت 
شنبه ی  صبح  و  بنزینی  جمعه ی  صبح  از  کردند؛ 
پیش برد  برای  مناسب  رسانه ی  نبود  از  کرونایی، 
اهداف انقالب، از اصالح قانون انتخابات، از بورس 
و پراید)!( و روابط بین الملل و برجام و... . خالصه از 

هر دری گفتند.
به  خاصی  دقت  و  آرامش  با  معمول  طبق  آقا 
یادداشت  مدام  و  می کرد  گوش  حرف هایشان 
حرفش  که  دانشجوها  از  کدام  هر  برمی داشت. 
تمام می شد، درخواستی از آقا داشت: یکی سالم 
بچه های تشکل خود را به آقا می رساند و دیگری 
می خواست  چفیه  یکی  می کرد؛  انگشتر  تقاضای 
جلسه  در  صمیمی  بسیار  فضایی  قرآن.  دیگری  و 
معظم  رهبر  بیانات  بعد،  اندکی  بود.  حکم فرما 
شروع شد و ما هم سر و پا گوش شدیم تا حتی 

کوچک ترین بخش آن را هم از دست ندهیم.
دانشجویان  امسال  بحث های  کیفیت  از  آقا 
به  نسبت  امسال  بحث های  اینکه  از  و  گفت 
نرم  از جنگ  نیز گفت  بود؛  گذشته پخته تر شده 
اقدامات  و  خصوصی سازی  و  واگذاری  دشمنان، 
جدی  کم کاری  از  آن؛  درباره ی  دانشجویان  مهم 
از توانایی ما برای پیروزی بر  در موضوع خانواده، 
دشمنان، از آرمان گرایی، مقاومت و عدالت خواهی 
و... . آقا از شهید حاج قاسم عزیز هم گفتند و از 
اینکه شب و روز به یاد این شهید سرافراز هستند؛ 
و از دل جوان این شهید و مقام الگویی ایشان هم 

برایمان تعریف کردند.
توصیه های مهمی  پدر  بیانات،  انتهایی  در بخش 
را به فرزندان کرد: خودسازی و معنویت و اخالق، 
مسئولین،  درست  نقد  و  مطالبه گری  شیوه ی 
و  علم گرایی  انقالب،  جبهه ی  گسترش  و  یارگیری 

آگاهی در برابر دشمن، و... .
به  داشتیم  حضار،  باطنی  میل  خالف  بر  کم کم 
دلش  انگار کسی  نزدیک می شدیم.  مغرب  اذان 
بگوید  را  مغرب  اذان  مؤذن  روز  آن  نمی خواست 
پایان  منزله ی  به  این  کند؛ چون  باز  را  روزه اش  و 
کرد؟  اما چه می شد  بود؛  یار  با حضرت  دیدارمان 
مراسم  پایانی  بخش  در  شد.  گفته  اذان  باالخره 
هم بعد از خواندن نماز جماعت، افطار را میهمان 

حضرت آقا بودیم.
تقریبًا ساعت 10 شب شده بود که از دانشگاه صدا 
و سیما بیرون آمدم. علی رغم دیر وقت بودن، اصاًل 
نمی شد حس خستگی را، نه در چهره ی من و نه در 
چهره ی هیچ یک از دانشجویان دید. به نظر، همه 
منتظر دیدار بعدی با آقا بودند و امید داشتند که 
دفعه ی بعدی، بر خالف امسال که فقط دل هایشان 
در حسینیه ی امام خمینی )ره( بود، بتوانند حضورًا 

به محضر ولی خود برسند.

ماجرای یک دیدار

ورودی 97 مهندسی صنایع

به قلم محمد نوری پور





مشهور است که اگر می خواهید معلم خوبی باشید 
کنار  در  بنشیند،  آموزانتان  دانش  جان  بر  درس  و 
تئوری ها از کاربردها هم بگویید و آن ها را به نمایش 
معلم  جنایت،  جرثومه ی  این  اسرائیل،  بگذارید. 
راستیِن ارتکاب جرم علیه انسان، و جنایت ورزی علیه 
جامعه ی انسانی است. مفهوم فاشیسم و پرداختن 
اقتصاد  که  صهیونیست  ملی گرای  رژیم  یک  به 
صورت بندی  آن،  تاریخی  پیشینیه ی  و  سیاسی 
سرمایه ساالر دارد، چیزی فراتر از بسنده کردن به یک 
از دریچه ی نزاع دینی است.  شعار، یا نگاهی صرفًا 
وقتی هدف، کسب حداکثر سود برای خود و دار و 
دسته یا گروه، و یا حتی ملت خود باشد، این هدف، 
هر وسیله ای را توجیه می کند. اسرائیل از جهتی یک 
جغرافیاست چون استقرار و بسط یک قدرت سیاسی 
برای تسلط بر منابع سرزمینی است که مرز سرحدات 
ناحیه ی تمدنی غرب و شرق در طول تاریخ است. و 
از زمان ایران، یونان و روم باستان تا ریچارد شیردل 
و صالح الدین ایوبی تا به امروز، این نزاع ادامه دارد. 
از طرفی نیز محدود به جغرافیا نیست. اسرائیل، یک 
منش، الگو، و معلم راهنما برای ماکیاولیسم است: 
خویشتن  جز  باش،  خویش  سود  پی  در  »همیشه 
را  آنچه  و  باش  حریص  مدار،  محترم  را  هیچکس 
اثری  کنی،  نگاه  که  خوب  کن!«  تصاحب  می توانی 
در  تاریخ،  امروِز  در  می بینی.  همه جا  را  اسرائیل  از 
انسان ها  همه ی  مشترک  فصل  دنیا،  از  نقطه  هر 
طبقات  تقابل  آن،  از  فارغ  و  مذهبی،  و  رنگ  هر  با 
سیرها  محرومان،  علیه  برخورداران  ستیز  است؛ 
علیه گرسنگان، خوش نشین ها علیه گورخواب ها، و 

اسلحه در برابر مشت هایی که دیگر قوت و نایی برای 
گره شدن ندارد! اگر اسرائیل یعنی غاصبانی که برای 
شهرک سازی و گسترش مرزهای مجعولشان خانه را 
آن سیستمی  می کنند؛ پس  آوار  بی پناهان  بر سر 
حق  سیاسی اش  اقتصاد  زیربنایی  مکانیزم  با  که 
سلب  کارمندان  و  کارگران  از  را  داشتن  سرپناه 
نیروهای  اسرائیل  اگر  می دهد؟  معنی  چه  می کند، 
مقاومت )نه نظامیان؛ که کودکان و نوجوانان و زنان 
و مردان پیر و جوان آزاده( را با گلوله ی داغ سربی 
را  اگر همه ی عمر عهد تمیمی ها  مجازات می کند، 
کوری ها  راشل  اگر  می کند،  حبس  زندان هایش  در 
جواب  که  آن هایی  اسم  می گیرد؛  زیر  تانک  با  را 
نعمتان  ولی  استغاثه ی  و  خواهی،  آب  و  نان  کار، 
و سرکوب می دهند  با خشم  را  انقالب مستضعفان 
چه بگذاریم؟ خواستم این نوشته را به بهانه ی روز 
به  غیزانیه.  واقعه ی  با  شد  همراه  بنویسم.  قدس 
گوشم آشناست. مرا به یاد غزه می اندازد. یک وقت 
اشتباه نکنید؛ غرض دامن  زدن به فضای »نه غزه، نه 
ما زمین  برای  ایران« نیست؛ که  لبنان، جانم فدای 
خدا وسیع است و دل و دیده نمی بندیم به مرزهای 
»ِمید این بریِتین«! ما دلمان می خواهد هر چه فریاد 
اسرائیل  اسرائیل؟  بکشیم.  اسرائیل  سر  بر  داریم 
صهیونیست ها؛  می گویم  خداست.  پیامبر  لقب 
راسِت  بسته ی  حلقه ی  این  تری ست.  شایسته  نام 
افراطِی مهّوع، که نازیسم معاصر ماست. اما از این 
تو  طبل  بر  کوبنده  زورگوِی  سرمایه ساالِر  حلقه های 
خالِی توسعه، که در پیشگاهش کرورکرور قربانی را 
زمین زده و سر می برند، در هر جغرافیایی هست. در 
ایران ما هم می ماند حساب و کتاب حلقه ی کیان، 
سیاسی  کارتل های  و  باندها  و  نیاوران،  مکتب  و 
اقتصادی صاحب مدارس و بیمارستان ها و نشریات 
َ ُسْبَحاَنُه  و شاپ ها و مال های زنجیره ای؛ که »ِإنَّ اللَّ

ْغِنَياِء َأْقَواَت اْلُفَقَراِء، َفَما َجاَع َفِقيٌر  َفَرَض ِفي َأْمَواِل اْلَ
ُ َتَعاَلى َساِئُلُهْم َعْن َذِلَك«:  ، َو اللَّ َع ِبِه َغِنيٌّ ِإالَّ ِبَما ُمتِّ
توانگران  اموال  در  را  فقرا  روزى  سبحان،  »خداوند 
مگر  نماند،  گرسنه  فقيرى  هيچ  پس  داشته.  مقرر 
خداى  و  است  داشته  باز  را  او  حق  توانگرى  آنكه، 
كند.«  بازخواست  سبب،  بدين  را،  توانگران  تعالى 

)حکمت 3۲8 نهج البالغة(
جغرافیای  به  متعلق  دیگر  اسرائیل،  و  فلسطین 
درگیری ها  تاریخ  از  مقطعی  در  نیستند.  خاورمیانه 
عبری  و  عرب  یا  یهودیت  و  اسالم  نزاع  صورت  به 
اند. پرده ای  و... نمود داشته است. این ها برچسب 
میان ما و این حقیقت که فلسطین، تا روز پیروزی، 
محرومین،  مظلومین،  مبارزه ی  مقدِم  خط  و  سنگر 
همه ی  است.  عالم  دل شکستگان  و  دیدگان،  رنج 
و  جان  و  نان  و  خاک  علیه  فشار  اوج  در  که  آن ها 
کرامت خود، انواع و اقسام توهین ها و متلک ها را از 
خرده بورژواهای همیشه ناراضی انتلکت نما شنیده اند 
خِط  پشِت  دغدغه شان،  و  درد  و  داغ  همواره  و 
بازپخش فالن برنامه و پخش صدای فالن خواننده و 

فمینیسم روزمره متوقف مانده است!
به امید شکست جبهه ی جهانی استکبار سرمایه داری.

به امید شکست رژیم فاشیست صهیونیستی.
بعدالتحریر: در پاسخ به شبهه و إن قلتی همیشگی 

الزم دانستم نکاتی را متذکر بشوم:
در برهه ای )دهه ی شصت(، پول )یک بخش کوچک؛ 
داخلی  لیس  و  لفت  متأسفانه  و  چوله،  چاله  چون 
ایران،  نفت  فروش  از  حاصل  هست.(  و  بوده؛  زیاد 
اسالمی  مقاومت  گروه های  تجهیز  و  تأسیس  خرج 
ایران  امروز،  تا  بعد  سال های  در  می شد.  )شیعی( 
همواره منبع اصلی تأمین آنان بوده است. در تقابل 
واژه ی  مقاومت  همین  جز  دقیقًا  صهیونیست ها  با 
حتمًا شکل  باید  است  معتقد  نگارنده  )که  تدافعی 
نداشته  کارایی دیگری  بگیرد( هم  به خود  تهاجمی 
است. )بدین شکل که اگر بزنی، می زنیم؛ مثالش هم 

جنگ 33 روزه است.(
 نگاه کنید: االن کارایی حزب الل، حوثی های یمن و... 
چیست؟ یکی در لبنان به همراه جنبش امل در یک 
و کاربرد  فاز سیاسی شده  وارد  نظام تثبیت شده، 
حزبی دارد. آن دیگری هم در یمن در تالش تثبیت 
و مؤثر سیاسی است.  به عنوان مهره ی مهم  خود 
نیابتی سالح  جمهوری اسالمی به همه ی گروه های 
می فروشد؛ از آنان برای برنامه های نظامی در منطقه 
خودش  نیروهای  از  مستقیم  استفاده  جای  به 
است  داده  رخ  هم  تجربه  این  و  می کند؛  استفاده 
و  غرب  با  توافقاتش  وجه المصالحه ی  را  آن ها  که 
شرق قرار بدهد؛ و نیز، با استفاده از نفوذ گروه های 
کشورهایشان،  در  مقاومت  گروه های  به  موسوم 
البی های سیاسی اقتصادی بکند و بازار هدف کاالیی 
حتی  و  کالشنیکف  تا  بگیر،  پراید  صدور  از  بسازد. 
سریال یوسف پیامبر! خالصه اگه قرار بر این ادعای 
مسخره باشد که پول یک ملتی کجا خرج می شود، 

گمان می کنم برعکسش بیشتر صادق باشد!
 #القدس_عاصمة_فلسطين_البدية

اسرائیل درونت را بکش

دانشجوی علوم ارتباطات اجتماعی عالمه طباطبایی

به قلم سیدمحمدحسین خادم الحسینی

دوازده

پرونده



باید کمی به عقب برگردیم
البته نه قرن 19 و 18!

به حدود 3500 سال پیش..
قرآن کریم را که ورق میزنیم، شاید هیچ قوم/ گروه/

مکتب یا تفکری به اندازه آنها این کتاب مقدس را به 
خود اختصاص نداده باشند!

بنی اسرائیل را میگویم
قومی با تاریخی کهن و با ماجراهای پر فراز و نشیبی که 

مطالعه آن یحتمل خواننده اش را پشیمان نخواهد کرد!
در بین آیات مختلفی که خداوند متعال به مسئله این 
مختلفی  افراد  و  مسائل  به  پرداخته  راز  و  رمز  پر  قوم 
برخورد میکنیم که هر کدام داستان های متفاوتی دارند. 
تا حضرت  از فرعون و آسیه و حضرت شعیب گرفته 

خضر، سامری، هارون و قارون!
اما نکته ای که در این میان حائز اهمیت است و در این 
چند خط میخواهیم آن را کمی بررسی کنیم آن است 
که با مرور این تاریخ، در می یابیم که خداوند از میان 
قوم حضرت موسی دو فرد را به عنوان نمونه ذکر کرده 
که طبیعتا نمیتوان به آنها به چشم یک فرد عادی یا یک 

مثال معمولی نگاه کرد.

قارون و سامری!
دو فردی که یحتمل هر یک از ما حداقل یک بار ماجرای 

آنها به گوشمان خورده است  .
با  که  موسی  قوم  ثروتمند  همان شخصیت  یا  قارون 
زیرکی به ثروت عظیمی دست می یابد و سامری که در 
زمان حضور حضرت موسی در کوه طور با مدیریت افکار 
عمومی و با ابزاری مثل یک مجسمه عقاید آنها را جهت 

دهی کرده و تمام زحمات پیامبر خدا را بر باد می دهد.
پایان  تن  دو  این  مرگ  و  عذاب  با  تنها  نه  که  اتفاقی 
نمی یابد که با گذشت زمان هر چه به سال ها و قرن های 
در  مهم  رویکرد  و  سنت  یک  عنوان  به  میرویم  بعد 
و  نمایان تر  قوی تر،  و  شده  نهادینه  جامعه  این  میان 

سازمان یافته تر میشود؛
مسائلی که در مانیفست ۲4 بندی رهبران صهیون نیز به 

وضوح و با توضیح مبسوط به آنها پرداخته شده است.
اندکی تحقیق و  با  تا  امروز کمتر کسی پیدا میشود   
بررسی نتواند دست این تفکر و افراد وابسته به آن را 
در مدیریت ثروت یا همان علم اقتصاد و مدیریت افکار 
عمومی یا همان سیطره بر رسانه نادیده بگیرد که در 

ادامه برخی موارد آن را با هم مرور خواهیم کرد:

هالیوود؛ مشتی نمونه خروار
تاریخچه تاسیس و رشد بزرگترین امپراتوری رسانه ای 
جهان یکی از چندین و چند نمونه ایست که میتواند 

شاهد مثال خوبی برای پژوهش ما باشد.
با مروری به نحوه شکل گیری این مجموعه در می یابیم 
که اولین استودیوهای فیلم سازی در هالیوود در دهه 
اکثر  و  شدند  ساخته  یهودی  مهاجران  توسط  و   19۲0
غول های اوایل عمر هالیوود نظیر هری کوئن ، ویلیام 
فاکس ، لویی بی میر و جک و هری وارنر همه یهودی 

بودند.
این فعالیت ها چنان قدرت گرفت که مدیران یهودی 
هالیوود بخش عمده خروجی سینما را در اختیار گرفتند و 

نظارت بر همه ابعاد فیلم های تولیدی را به عهده داشتند 
تا دیدگاهی را کنترل کنند که فیلم ها ترویج می کردند. 
این گونه شد که کم کم شاهد این بودیم هر کارگردان، 
نویسنده و بازیگری که می خواست در سینمای هالیوود 

کار کند باید مطابق میل یهودی ها عمل می کرد.
یکی از اولین خروجی های صریح و بی پرده این تفکر را 
 Fiddler on میتوان در  فیلم ویولون زن روی پشت بام یا
the Roof محصول 1971 به کارگردانی نورمان جویسون 
جستجو کرد که داستان زندگی یک شخصیت یهودی 
حفظ  دنبال  به  که  می کند  روایت  را  »تویی«  نام  به 
»سنت«های یهودی خود در زمانه ای است که از همه سو 

علیه این سنت ها تبلیغ می شود.
مسئله صرفا به موارد ایجابی و تولید محتوا در این حوزه 
نیز  زمینه های سلبی  در  آن طرف  از  و  نمیشود  ختم 
میتوانیم موارد متعددی از حذف ها، تهدید ها و تخریب 
هایی را شاهد باشیم که صرفا به دلیل امضای یک نامه 
یا یک مصاحبه بر علیه صهیونیست خها علیه بازیگران، 

خبرنگاران و فعالین رسانه ای صورت گرفته است.
یک نمونه از آن ماجرای پنه لوپه کروز و خاویر باردم زوج 
بازیگر اسپانیایی و از صد دست اندرکار حرفه ای صنعت 
فیلم سازی بود که نامه سرگشاده اسپانیایی خطاب به 
اتحادیه اروپا را امضا کردند، نامه ای که خواستار پایان 

اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین شده بود.
از دیگر امضاکننده های این نامه بنیتو زامبرانو، لوال هررا 
و ادواردو نوریگا بازیگران هالیوودی و دو موزیسین به 

نام های آمارال و ناچو کامپیو بودند.
امضایی که بی دردسر هم نبود و تنها چند ساعت طول 
سوی  از  نامه  این  به  انتقادی  واکنش های  تا  کشید 
این  شود.  آغاز  صهیونیستی  رژیم  جنایات  حامیان 
آینده  و  سابقه  تمام  که  بود  آن قدر شدید  واکنش ها 
شغلی امضاکنندگان نامه، به خصوص »کروز« و »باردم« 
را زیر سؤال برد؛ به طوری که از آن زمان تا مدت ها، این 
دو هنرپیشه توسط هیچ استودیوی بزرگی در هالیوود 
دعوت به بازی نشدند. و در مقام دلیل برای این تخریب و 
ممنوعیت بار دیگر همان دستاویز قدیمی به کار گرفته 
شد که هنرپیشه هایی که از اسرائیل انتقاد می کنند، 

»یهودستیز« هستند!

سوار بر مرکب ثروت!
اقتصاد جهان همواره سایه برخی نام ها و قدرت ها را روی 

سر خود احساس کرده است.
افراد، خانواده ها و بنگاه هایی که همواره جریان اقتصادی 
جهان را تحت الشعاع خود قرار داده اند و رد پای یهودیان 

را نیز میتوان در آنها به وضوح پیدا کرد.
در طول تاریخ یکی از خصائص مهمی که یهود را از بقیه 
متمایز کرده، مال پرستی و ثروت اندوزی به هر قیمتی و 

از هر راهی بوده است.
و آنچه که به یکباره یهود را مسلط بر اقتصاد جهان نمود، 
را میتوان رنسانس و انقالب صنعتی در غرب نامید که 
برای مطالعه بیشتر میتوانید به کتاب و«رنر سومبارت« 

جامعه شناس آلمانی با نام »یهودیان و حیات اقتصادی 
مدرن« مراجعه نمایید.

جایی که در بخشی از آن درباره سیطره این گروه کوچک 
در گلوگاهی مانند بورس مینویسد:

»یهودیان بودند که به بازار سهام و معامالت آن جنبه 
ویژه ای بخشیدند و عمال بورس بازی را رواج دادند . سهم 
آنان در رشد بازار بورس ، تخصصی بود که در داللی و نیز 
در تمهید پیش فروش داشتند.در اواخر سده هجدهم 
میالدی این حقیقتی مورد قبول همگان بود که یهودیان 

پیشه بورس بازی و سهام را ابداع کرده بودند«
بدین ترتیب این دین یا بهتر بگوییم قوم در طول چند 
صد سال توانست نظام سرمایه داری مطلوب خود را بر 
تولیدات صنعتی و سیستمهای بانکداری جهان مسلط 
المللی)مانند  بین  پولی  سیستم های  قالب  در  و  کرده 
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی( و نیز شرکتهای 
که  گردد  چیره  جهانی  بازارهای  بر  ملیتی  چند  صنعتی 
را  استریت  وال  عظیم  اقتصادی  بنگاه  مثل  مواردی 

میتوان یکی دیگر از این موارد دانست.

روچیلدها و مرداک؛ دو نمونه از دو شغله ها!
شاید بتوان حلقه اتصال تالش این تفکر در این دو بخش 
مهم از زندگی جوامع امروزی را دو خانواده بزرگ مرداک و 
روچیلدها نامید که عالوه بر ثروت عظیمی که در اختیار 
داشتند، توانستند رسانه های مهمی را در اختیار گرفته 
و سیاست های کشورها، افکار عمومی و برنامه ریزی ها را 

تحت الشعاع خود قرار دهند.
کمپانی های بزرگ رسانه ای که هر کدام در دنیای رسانه، 
اخبار، فیلم و سایر محتواهای سمعی-بصری دستی بر 

آتش دارند.
مرداک  رابرت  مثل  برای شخصی  کالف  این  مثال  برای 
آن قدر پیچیده و گسترده است که برخی معتقدند از هر 
5 خانواده آمریکایی، یک خانواده برنامه هایی را می بیند 
و می شنود که رسانه های مختلف مرداک پخش می کنند!

آتش  بر  دستی  هم  اقتصادی  فضای  در  که  ای  چهره 
داشته و طبق آمار سال ۲010 نشریه فوربس در رتبه 13 

ثروتمندترین افراد جهان قرار گرفته است!
آمشل  »مایر  روچیلدها  خانواده  در  و  دیگر  از سوی  یا 
یک  پول  کنترل  و  انتشار  »بگذارید  میگوید:  روچیلد« 
کشور در دست من باشد، دیگر برایم اهمیتی ندارد که 

چه کسی قوانین را می نویسد!«
و همین خانواده در اواخر قرن هجده با ثروت عظیمی که 
در اختیار دارد، اقدام به خرید بنگاه خبری رویترز میکند 

تا بتواند رسانه های گروهی را در اختیار خود بگیرد.

کالم آخر!
موارد باال نه تنها شامل همه موارد موجود از اقدامات 
نیست  جهان  حاضر  حال  وضعیت  در  صهیونیست ها 
بلکه هر کدام از آنها بسیار بیشتر از چیزی که بیان شد 
قابلیت بحث و بررسی دارند؛ که هر چه بیشتر به بررسی 
آن می پردازیم فارغ از شناخت فضای فعلی موجود در 
جهان در می یابیم که این دو حوزه چه در عرصه تقابل با 
نظام سلطه و چه در عرصه مدیریت کشور و جامعه از چه 

سطحی از اهمیت برخوردارند.
مواردی که این روزها ضعف و لنگیدن  آنها به خوبی در 
کشوری مثل ایران مشاهده شده و لزوم توجه بیشتر به 

آنها را به ما گوش زد میکند.

سیزده

پرونده

دو بازوی تاریخی
مروری بر تاریخچه و وضعیت فعلی تمرکز صهیونیسم بر فعالیت های رسانه ای و اقتصادی

ورودی 96 مهندسی هوافضا

به قلم سید محمدامین سپیده دم



چهارده

گزارش

»من مخالف ]طرح تشکیل وزارت بازرگانی[ نیستم. به 
چه دلیل؟! چون دولت این تصمیم را گرفته؛ من به 
عنوان وزیر این دولت، از تصمیم دولت باید حمایت 

کنم...«
وزارت صمت  وزیر سابق  رحمانی  رضا  اظهارات  این ها 
در شهریور ماه 98 است؛ زمانی که قرار بود الیحه ی 
بررسی  و  ارائه  مجلس  به  بازرگانی  وزارت  تشکیل 
شود. اما با گذشت کمتر از یک سال، رضا رحمانی از 
مقام وزارت برکنار میشود، آن هم به علت اصلی زیر 
پا گذاشتن جمله ی باال در مطرح شدن دوباره ی طرح 
تشکیل وزارت بازرگانی! در این کمتر از یک سال، چه 
بر سر وزارت صمت آمده است؟ علل برکناری وزیر چه 
بوده؟ راه در ادامه ی مسیر با دولت دوازدهم چگونه 
خواهد بود؟ این ها را در پنج گام بررسی خواهیم کرد:

گام اول؛ آنچه که گذشت...
برای  مناسب  فضای  ایجاد  بازار،  بر  حاکم  بی ثباتی 
رانت خواران، صادرات در عین نیاز داخل، واردات زیاد 
کاالهای غیر ضروری و کاالهایی که تولید داخل نیاز 
داخل را برآورده می سازند، پراید 90 میلیونی، گوشت 
از  بخشی  و...  بازار  در  اصلی  قیمت  برابر   4 یخ زده ی 
اخباری است که این یک سال گوش هایمان با آن ها 
وزارت  عملکرد  حاصل  که  اخباری  شده اند؛  مأنوس 
صنعت، معدن و تجارت است؛ مواردی که در جوابیه ی 
نامه ی رضا رحمانی، از جمله ی عوامل )نه به عنوان علت 
اصلی( برای برکناری وزیر صمت مطرح شدند؛ هرچند که 
رحمانی در نامه ی مورخ ۲۲ اردیبهشِت خود به رئیس 
و  در شرایط سخت تحریم  جمهور، معتقد است که 
عملکرِد  کشور،  تولید  تعطیلی  برای  دشمن  برنامه ی 
قابل قبول و نتایج درخشان و قابل افتخار داشته اند و 

کماکان آماده خدمتگزاری به مردم هستند.

گام دوم؛ جهش واردات!
تشکیل  بر  سعی  دولت  که  وزارتی  بازرگانی،  وزارت 
آن دارد، نیز به نوعی در برکناری رضا رحمانی سهیم 
بود! به عقیده ی بسیاری، وزارت بازرگانی راهی است 
برای افزایش واردات و نابودی شعار جهش تولید. به 
برای  است  راهی  بازرگانی  وزارت  هم،  برخی  عقیده ی 
هدفمند شدن و بهبود اوضاع صادرات و واردات؛ هرچند 
بنا بر اخبار و بر اساس بررسی های هیأت عالی نظارت 
تشکیل  مصوبه ی  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع 
وزارت بازرگانی، با بند 10 سیاست های کلی نظام اداری 
و بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت 
وزارتخانه،  دو  به  وزارتخانه  یک  تبدیل  یعنی  دارد؛ 
و هم  می شود  اداری  تشکیالت  توسعه ی  باعث  هم 

افزایش هزینه های عمومی را در پی دارد.

وحدت  دولت،  و  مجلس  سوم؛  گام 
حول البی گری.

مورد  در  وزارت صمت  اسبق  وزیر  سوی  از  که  آنچه 
البی گری مطرح شد، هر چند شنیدنش دیگر برایمان 
تازگی  برایمان  نشدنش  تکذیب  اما  بود  شده  عادی 
ایشان  روحانی،  به حسن  اسبق  وزیر  نامه ی  در  دارد. 
به بیان فشارها برای استعفا از طرف واعظی )رئیس 
البی گری  عدم  دلیل  به  آن هم  رئیس جمهور(  دفتر 
می پردازند.  وزارت صمت،  تشکیل  طرح  تصویب  برای 
خیابانی  مدرس  و  برکنار،  رحمانی  رضا  بعد،  کمی 
)قائم مقام وزارت صمت( به عنوان سرپرست وزارت 
روابط عمومی رئیس  ادامه هم  در  انتخاب می شود. 
جمهور به نامه  ی منتشر شده از سوی رحمانی واکنش 
استعفا  نشده  ایشان خواسته  »از  و گفت  داد  نشان 
به  جایگزینی  برای  رئیس جمهور  تصمیم  بلکه  دهند؛ 
ایشان اطالع رسانی و از وی درباره نحوه اعالم این خبر 

استمزاج شد.«.
آنچه در این بین مشهود است، عدم تکذیب ادعای 
البی گری است؛ چیزی که باید با آن قبل از آن  که آن 
هم برایمان عادی شود، برخورد الزم و قاطعی صورت 
نظارتی  نهادهای  و  قضائیه  قوه ی  دید  باید  گیرد. 
همچنان چشم خود را می بندند، یا راه را برای ادامه ی 

این حرکات!

گام چهارم؛ آشفته بازاری به نام دولت 
دوازدهم!

دولت دوازدهم به عنوان یکی از رکوردداران نرخ تورم 
در تاریخ انقالب اسالمی محسوب می شود؛ دولتی که 
در این چند سال گذشته، کلی از بایدها و نبایدها در 
مدیریت کشور گفت؛ اما مردم همچنان منتظر یکی 
بایدها  این  به  روزه  حول عمل  گزارش های 100  آن  از 
نبایدها هستند؛ دولتی که گاهی مشخص نیست  و 
که رئیس دفتر رئیس جمهور عهده دار ریاست قوه ی 
مجریه است یا فقط خود رئیس جمهور. در دولتی به 
سر می بریم که )دولتی داریم که در آن( احتمااًل هیچ 
چیزی سر جای خودش نیست )مثاًل گاهی وزیری در 
آستانه ی استیضاح استعفا می دهد و در وزارت دیگری 
مشغول می شود!(؛ پس امیدی هم به بهبود اوضاع از 
طرف این دولت نیست! شاید بتوان گفت آنچه که 
واضح است، این است که دولت سعی دارد هر طور 
که شده این یک ساِل باقی مانده از عمر خود را سپری 

کند. آن هم به نظر با خستگی و بی برنامگی!
یا  و  برکناری  تعویض،  جز  دولت  نیست  مشخص 
استعفای وزرا چه برنامه ای دارد. با توجه به اصل 136 
اعتماد  ابراز  از  پس  که  صورتی  در  اساسی،  قانون 
مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر 
نمایند، دولت باید مجددًا از مجلس تقاضای رأی اعتماد 
دوازدهم،  دولت  آغازبه کار  ابتدای  از  کنون  تا  کند. 
مستعفی  وزیر  حجتی،  )محمود  وزارتخانه   8 وزرای 
شده  استیضاح  ربیعی،  علی  کشاورزی؛  جهاد  وزارت 
نمایندگی  دنبال  به  مستعفی  بطحایی،  کار؛  وزرات  از 
مجلس و...( تغییر کرده اند. باید دید شاید در آینده با 
کنار رفتن دو وزیر دیگر، دولت قرار است برای مدتی 

به خود استراحت اجباری دهد!

گام پنجم؛ سرپرستی خیابانی!
حسین  روحانی،  حسن  رحمانی،  رضا  برکناری  از  پس 
صمت  وزارت  سرپرست  عنوان  به  را  خیابانی  مدرس 
برگزید. با نگاهی به سوابق 17 ساله ی مدرس خیابانی 
در وزارت بازرگانی در مسئولیت هایی چون قائم مقام 
وزارت  برنامه ریزی  مدیرکل  داخلی،  بازرگانی  معاونت 
بازرگانی، عضو هیأت مدیره ی شرکت بازرگانی دولتی 
ایران، و همچنین نزدیک به 10 سال سابقه ی مدیرعاملی 
و  تولیدی  واحد  چند  مدیره ی  هیأت  در  عضویت  و 
صنعتی، می توان برداشت کرد که دولت هر طور که 
شده می خواهد وزارت بازرگانی داشته باشد؛ حال چه 
برکناری  از طریق  این وزارتخانه چه  از طریق تشکیل 
وزیر صمت و تبدیل وزارت صمت به وزارت بازرگانی از 

طریق سرپرست.
»انتظار می رود ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی 
بخش  از  اعم  ذیربط  دستگاه های  با  مؤثر  تعامل  و 
دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود، و 
نیز با بهره گیری از ظرفیت مجموعه ی همکاران و آراء 
صاحب نظران، نسبت به مدیریت بازار و تأمین کاالهای 
اساسی، سامان دهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید 
صادرات  توسعه ی  به  کمک  داخل،  ساخت  تعمیق  و 
غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار، اقدام نمایید.« 
)رئیس جمهور(. باید دید در ادامه ی سال جهش تولید، 
سخن  مطابق  خیابانی،  سرپرستی  با  صمت  وزارت 
عالقه ی  مطابق  نه،  یا  می رود؛  پیش  جمهور  رئیس 

رئیس جمهور!

روایت یک جدایی

ورودی98 مهندسی نفت

به قلم علیرضا عسگری
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بـســیـج را در شبکه های 
اجـتـماعـی دنـبـال کـنـید

@enqelabsq
@Basij_Sharif

»توئیتر و اینستاگرام و این ها بازی اند!«
نویسندگی  کالس  اگر  که  است  حرفی  این  احتمااًل 
االن  »استاد  که  سؤال  این  جواب  در  باشید،  رفته 
به  همه  و  نمی خونه  رو  ما  متن های  کسی  دیگه 
روی  اینستاگرامی ها  و  باصره  قوه ی  جذابیت های 

آورده اند؛ پس چه کنیم؟!« خواهید شنید.
و  گستردگی  به  توجه  با  اخیر،  دهه ی  سه  دو  در 
در  رسانه ها  بروز  و  ظهور  و  رسانه ها  همه گیری 
اصلی ترین  از  یکی  شاید  پرجاذبه،  و  نوین  فرم های 
و  مکتوبات  حوزه ی  نویسندگان  متوجه  چالش ها 
عمر  عمده ی  که  اهل قلم هایی  باشد.  روزنامه نگاران 
با بوی دستگاه چاپ و لذت لمس کاغذ  را  خویش 
روزنامه، سپری کرده اند، اکنون با نسلی مواجه اند که 
نوستالژیک می دهد!  لقب  تجربیات  این  به همه ی 
نسلی که نه تنها با چاپ خانه و روزنامه و قلم و پیام 
اصاًل  بلکه  است،  بیگانه  این ها  همه ی  و  یک سویه 
بیهوده  را  مفاهیم  این  با  ارتباط  برقراری  و  آشنایی 
امروزه  ادبیات  در  که  جدید  نسل  اکنون  می داند. 
از  یا »نسل هزاره سوم«   »generation Z« با عنوان
آنها یاد می شود، به دنبال ویو و الیک و اینتراکشِن 
دنبال  به  قلم؛  فخامت  و  فصاحت  تا  است  بیشتر 
تکنولوژی و اصطالحًا »ظرف بهتر« است تا مظروف و 
محتوای غنی تر! به دنبال سرعت است تا دقت! و...

زمانه  و  زمان  مقتضیات  وقتی  که  است  پرواضح 
نظام  که  مواجهیم  نسلی  با  وقتی  می کند،  تغییر 
تا  آنچه  از  متفاوتی  انتخابی  و  محتوایی  و  ارزشی 
یک کالم  و  می کند،  دنبال  را  گذشته  ما  بر  کنون 
وقتی با شکاف نسلی روبه رو شده ایم، باید آن را به 
رسمیت بشناسیم. فقط کافی ست به ماجرای کرونا 
باشیم  داشته   اجمالی  نگاهی  آن  پیش  و  پس  و 
شویم:  پدیده   این  هشدارهای  و  عالئم  متوجه  تا 

»شکاف نسلی«!
شکاف نسلی نه پدیده ای رعب آور و وحشت آفرین 
است که ما را از عرصه ی واکنش در برابر این پدیده 
بیرون بیندازد، و نه بی اهمیت و بی تأثیر است که 
باید  که  نگیریم. خالصه  و جدی اش  آنرا پس بزنیم 
برای این پدیده کاری کرد؛ همانند بسیاری از پدیده 
های مهم دیگر که اگر جدی شان نگیریم و برایشان 
از ایدئولوژی گرفته تا رفتار، برنامه نریزیم و حرف 
برای گفتن نداشته باشیم، باخته ایم! و تجربه های ما 
در این زمینه، خود بهترین و مکفی ترین حاکیان اند!

همانند گذشته، عده ای از سیاست گذاران فرهنگی و 
اجتماعی، مدیران کالن دولتی و برنامه ریزان و حتی 
رسمیت  به  در  هنوز  دانشگاه ها،  اساتید  از  عده ای 
شناختن پدیده های نوین، نوعی اینرسی و واکنش 
و  نظریه ها  در  شاید  می دهند.  بروز  خود  از  سلبی 
باز  واقعیات  برای  جایی  علمی  تخصصی  بحث های 
نشده؛ و ذهنیات، هنوز هم عمده دغدغه و مسئله ی 

این محافل محسوب می شوند!

جدید  روش های  در  که  رسیده  آن  وقت  شاید 
حکمرانی، تربیت، و آموزش، متد های جدیدی اتخاذ 
میان  از  نتوانستیم  که  را  »نرده ای  دریابیم  و  کرده 

مسئولین و مردم برداریم، توئیتر برداشته است!«.
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توئیتر نرده برداری می کند


