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گاهنامه برداشت روز

گاهنامــه تخصصــی «برداشــت روز» بــا رویکــرد تحلیلــی نســبت بــه مســائل روز
در مجمــع جهانــی صلــح اســامی تهیــه مــی گــردد .لــزوم شــناخت دقیــق علمــی و
صادقانــه نزدیــک بــه واقعیــت ،در رابطــه بــا مســائل ،رویدادهــا و جوامــع مختلــف
مــا را بــر آن داشــت تــا بــه واکاوی و تحقیــق و ترجمــه متــون در ایــن زمینــه همــت
گامریــم .بــی شــک اینگونــه شــناخت نســبت بــه مســائل و رســیدن بــه یــک چرایــی و
چگونگــی ایمــن نیازمنــد اقداماتــی اســت کــه توجــه و پاالیــش نظـرات و تجربیــات
نخبــگان و اندیشــمندان ایــن حــوزه از مهمرتیــن آنهاســت .از این رو گاهنامه برداشــت
روز بــا ترجمــه و تدویــن و تحلیــل کارهــای تحقیقاتــی علمــی میدانــی اندیشــمندان
و متخصصــان در حیطــه موضــوع مربوطــه و ســپس ارائــه تحلیــل و برداشــت نهایــی
درصــد از تولیــد و ارائــه ایــن نــگاه کامــل و جامعــه بــر آمــده اســت تــا آن را در
خدمــت مــردم ســازمانها نهادهــا و نخبــگان داخلــی و خارجــی ق ـرار دهــد و گام
مثبــت و ارزنــده ای در بازمنایــی حقایــق مامنعــت از ترویــج برداشــتهای غیــر
واقــع و ناصحیــح و اعتــای اندیشــه انســانی بــردارد حامیــت شــا بـرای مســلامن ده
ارزنــدهای خواهــد بــود.

صاحب امتیاز  :مجمع جهانی صلح اسالمی
مدیر مسئول  :داوود عامری
شورای سردبیری :محسن پاکآیین  ،علی صادقی ،زینب عامری
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رهبــر معظــم انقــاب :سیاســت عمــدهی اســتکبار
و صهیونیســم ،کمرنــگ کــردن مســئلهی فلســطین
ســمت فراموشــی
در ذهنیّــت جوامــع مســلمان و بــه َ
رانــدن آن اســت .شهرکســازیهای غیــر قانونــی و
ظالمانــه ،ویــران کــردن خانههــای مــردم ،دســتکاری
در شــهر الخلیــل و در شــهر قــدس بــا هــدف
یهودیســازی ،بــرای ایــن اســت کــه ریش ـهی اســام
را بــه خیــال خودشــان از کشــور فلســطین قطــع کننــد.
هــدف مبــارزه بــرای آزادی فلســطین ،آزادی هم ـهی
ســرزمین فلســطین -از بحــر تــا نهــر -و بازگشــت
همــهی فلســطینیان بــه کشــور خویــش اســت.
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مســاله فلســطین  ،غصــب ســرزمین مــادری و ســپس انــواع رویدادهــای ضــد حقــوق بشــری در ایــن کشــور عــرب زبــان همــواره
از مهــم تریــن مســائل جهــان اســام بــه شــماررفتــه اســت .اقدامــات رژیــم صهیونیســتی در خــاک مــردم مظلــوم فلســطین اعــم
از حملــه و آزار و شــکنجه و تنــش مکــرر اجتماعــی علیــه مســلمانان ،عــاوه بــر مســاله اشــغال ســرزمین ،زمینــه ناآرامــی
در منطقــه را نیــز موجــب شــده اســت .محکومیــت ایــن اقدامــات کــه بــه یــک روال عــادی در فلســطین از ســوی نیروهــای
صهیونیســتی بــدل شــده اســت و تــاش نخبــگان بــرای اثرگــذاری بــر ایــن پدیــده بــه عنــوان یــک دیپلماســی عمومــی و فعــال ،از
الزامــات غیرقابــل انــکار در بــازه زمانــی کنونــی اســت .از ایــن رو در ایــن شــماره گاهنامــه تخصصــی و تحلیلــی « برداشــت روز»
بــه مناســبت «روز غــزه» بــا اســتفاده از «روش دلفــی» بــه ســراغ نخبــگان و اندیشــمندان حــوزه هــای مرتبــط رفتــه اســت تــا
بــه برداشــتی عینــی تــر و صحیــح از ایــم مســاله  ،چرایــی هــا و چگونکــی هــا پــی ببــرد :

لزوم ورود جامعه نخبگی به بحث عدالتخواهی
دکرت داوود عامری -دبیر کل مجمع جهانی صلح اسالمی
حوادثــی کــه امــروز در جامعــه آمریــکا اعــم از تبعیــض نــژادی
مشــاهده میکنیــم سالهاســت در ســرزمینهای اشــغالی شــاهد
بــوده ایــم  .امــا امــروز حــوادث جامعــه آمریــکا آرام آرام تبدیــل
بــه یــک مطالبــه عمومــی در جهــان شــده اســت.امروز فریــاد
عدالــت خواهــی مــردم آمریــکا تبدیــل بــه یــک خواســت عمومــی
بــدل شــده اســت و نشــان از اهمیــت عدالــت دارد  .آنچــه کــه
ســالها در رابطــه بــا فلســطین اشــغالی مطالبــه ملــت هــای
مســلمان اســت .
امــروز شــاهد حــوادث گوناگــون تبعیــض نــژادی در جامعــه
آمریــکا هســتیم کــه جهــان بــدان حساســیت نشــان مــی دهــد.
امــروزه شــاهد عدالتخواهــی و فریــاد عدالــت تــوأم بــا صلــح در
اکثــر جوامــع بشــری هســتیم .در عصــر کنونــی بــه رغــم تــاش
هــای فراوانــی کــه در ســالهای گذشــته بــرای تحقــق صلــح
واقعــی در دنیــا صــورت گرفتــه امــروز چیــزی بــه عنــوان صلــح
واقعــی و صلــح جهانــی شــاهد نیســتیم .بــه نظــر می رســد دســتگاه
هــای متعــدد در دنیــا کــه بــرای ایــن آرمــان بشــری تشــکیل شــده
و اقدامــات متعــددی کــه صــورت داده انــد مــا را موفــق بــه تحقــق
ایــن آرمــان نکــرده اســت و امــروز بــاز هــم شــاهد فریــاد ملــل
مختلــف و مطالبــه ایــن آرمــان بــزرگ هســتیم کــه دردنــاک تریــن
آن فریــاد عدالتخواهــی مــردم فلســطین اســت.
بــه نظــر میرســد مــا نیازمنــد یــک بازنگــری هســتیم بــه مفهــوم
صلــح در جهــان کنونــی .آن چــه کــه تاکنــون جهــان مــورد مطالبــه
قــرار داده اســت و در دســتگاههای رســمی پیگیــری شــده اســت،
صلــح واقعــی نبــوده اســت.
مــا در اندیشــههای اســامی معتقــد هســتیم کــه صلــح همــواره
اگــر پــای آن در عدالــت باشــد و تــوأم بــا عدالــت باشــد اصــاح
صــورت میگیــرد و منافــع طرفیــن را مــورد مالحظــه قــرار
میدهــد و مــا شــاهد صلــح پایــدار خواهیــم بــود امــا اگــر فقــط
مفهــوم آرام ســازی و ســازش باشــد مــا صلــح پایــدار نخواهیــم
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داشــت و ناپایــدار خواهــد بــود .مــا در اندیشــه اســامی صلــح را بــا عدالــت مطالبــه میکنیــم و ایــن اندیشــه اســامی
را بــه عنــوان گفتمــان صلــح عادالنــه ذیــل آرمــان هــای بشــر دوســتانه در مجمــع جهانــی صلــح اســامی بــا نخبــگان
بــه هــم اندیشــی مــی گذاریــم.
بــه نظــر مــی رســد گفتمــان صلــح عادالنــه مــی توانــد بــه عنــوان یــک گفتمــان مشــترک جهانــی مــورد توجــه و
نظــر باشــد و یکــی از دالیلــی کــه اصــرار بــه صلــح در ســرزمین اشــغالی بــه نتیجــه نمــی رســد نبــود عدالــت اســت.
عدالتــی کــه خواهــان بــاز پــس گیــری ســرزمین مــادری و حقــوق ملــت خویــش اســت .ایــن خواســت و مطالبــه ای
اســت کــه امــروز در اکثــر تظاهــرات و اجتماعــات مــردم آمریــکا شــاهد آن هســتیم  .یعنــی اول عدالــت بعــد صلــح.
اول بایــد عدالــت محقــق شــود تــا صلحــی روی دهــد .دوم آنکــه مطالبــه اولیــه و ایــن اجتماعــات ممکــن اســت الزم و
مفیــد باشــد امــا کافــی نیســت؛ مــا بایــد بــه اقدامــات دیگــری هــم در جهــان کنونــی فکــر کنیــم تــا آن را عملــی نمائیــم.
بــه نظــر مــی رســد نخبــگان جهــان صاحــب وظیفــه و رســالت در ایــن خصــوص هســتند شایســته اســت تمــام
کارشناســان و نخبــگان جهــان ایــن مفهــوم را بــه دقــت مــورد شناســایی قــرار دهنــد و روی آن کارهــای علمــی و
فرهنگــی متعــدد انجــام دهنــد و تــاش شــود در جهــان کنونــی تبییــن شــود و هنجارهــا و نــرم هــای بیــن المللــی تحــت
تاثیــر قــرار دهــد و گســتره عملــی یابــد
.
همــواره بایســتی عدالتخواهــی در جهــان در کنــار صلــح و آرام ســازی مــورد مطالبــه قــرار گیــرد .اینجاســت کــه
الزم اســت دســتگاههای رســانهای جهــان بــه کمــک آینــد وبدیــن خواســته جامعــه بشــری و آرمــان بــزرگ انســانی
در تحقــق آن یــاری رســانند.
در کنــار ایــن ســازمانهای مردمنهــاد جهــان بــه عنــوان نماینــده جوامــع مدنــی بــه میــدان بیاینــد و تــاش کننــد بــا
مطالبــه گــری مســتمر ایــن حــوزه آرمانــی را تبدیــل بــه هنجــار و نهادهــای بیــن المللــی کننــد.
اگــر جهــان امــروز خواســتار تحقــق ایــن آرمــان بــزرگ و مشــترک اســت و میخواهــد قدمــی در ایــن راســتا بــر
دارد بایــد عدالــت را در هــر زمینــه مــورد توجــه جــدی قــرار دهــد.
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صهیونیزم جهانی یک ایدئولوژی سیاسی
مبتنی بر تبعیض نژادی
دکترتوکل حبیب زاده -پژوهشگر و استاد دانشگاه

بــه نکاتــی در رابطــه بــا ارتبــاط اقدامــات آمریــکا و
صهیونیســم در عــادی ســازی روابــط و صهیونیســتی
ســازی اشــاره خواهــم داشــت .شــکلگیری ایــاالت متحــده
آمریــکا و ظهــور صهیونیســم همــزاد بــوده و ریشــه در این
آپــارات و نژادپرســتی دارد؛ چراکــه انگلیســی تبــار هایــی
کــه پــس از کشــف آمریــکا بــدان نطقــه مهاجــرت کــرده و
در ایــاالت جنوبــی مســتقر شــدند ،عمدت ـا ً از خانوادههــای
اشــرافی و زمیندارانــی بودنــد کــه مــردم عــادی را در
نظــام ارباب-رعیتــی انگلســتان آن زمــان تعریــف کــرده و
چــون خــود نمیدانســتند.
ایــن نــگاه بــه گونــه ای بــود کــه حتــی پادشــاه وقــت
انگلســتان از نماینــدگان طبقــه عــوام بــرای شــرکت در
مجلــس مشــورتی آن زمــان جهــت اخــذ مالیــات دعــوت بــه
عمــل مــی آورد امــا نماینــدگان طبقــه اشــراف و روحانیــون
حاضــر بــه همنشــینی بــا نماینــدگان طبقــه عــوام نشــدند.
بدیــن ترتیــب بــود کــه دو مجلس اعیــان و عــوام در بریتانیا
شــکل گرفــت؛ تــا نماینــدگان طبقــه عــوام بــا آنهــا اختــاط
پیــدا نکننــد.
ثانیــا ایــن انگلیســی تبارهــای محلــی مهاجــر و مســتقر
در ایــاالت جنوبــی آمریــکا پــس از غصــب زمیــن هــای
حاصلخیــز متعلــق بــه سرخپوســتان بومــی جنــوب آمریــکا،
بــرای کشــت و زر در مناطــق وســیع بــه ســمت واردات
بــردگان ســیاه پوســت از آفریقــا رفتنــد و بــردگان ســیاه را
در مــزارع خــود بــه بیــگاری گرفتنــد.
علیرغــم ایــن کــه از اواســط قــرن  ۱۶بردگــی در
مســتعمرات برخــی کشــورهای اســتعمارگر اروپایــی ماننــد
اســپانیا در ســال  ۱۵۴۲ملغــی اعــام شــد و یــا بهــره کشــی
از بــردگان آفریقایــی وارداتــی در مســتعمرات انگلســتان
در اوایــل قــرن  ۱۹لغــو شــد؛ امــا همچنــان در ایالتهــای
جنوبــی آمریــکا تــا ســال  ۱۸۶۰میــادی بــردهداری عرف
رایــج ایــن کشــور بــود.
بعــدا بــا اینکــه در ســال  ۱۸۶۳رئیسجمهــور وقــت آمریکا
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آزادی بــردگان را اعــام کــرد و ســیزدهمین
متمــم قانــون اساســی آمریــکا در ســال ۱۸۶۵
پیــروی بــردهداری لغــو شــد؛ امــا در عمــل حتــی
در قــرن بیســت و یکــم مالحظــه میکنیــم کــه
تبعیــض نــژادی در فرهنــگ آمریکایــی همچنــان
مــی تــازد و رخنــه کــرده اســت.
در ســوی دیگــر ایــن موضــوع آپارتایــد بــه
شــدت خودنمایــی میکنــد .اساســا صهیونیــزم
یــک ایدئولــوژی سیاســی مبتنــی بــر تبعیــض
نــژادی اســت؛ از ظهــور صهیونیســت در
اواخــر قــرن  ۱۹و تاســیس رژیــم صهیونیســتی
در ســرزمین هــای فلســطینی در ســال ۱۹۴۸
آرمــان آنهــا گــردآوری و اســکان یهودیــان در
ســرزمین موعــود و طبعــا ً نتیجــه آن پاکســازی
نــژادی منطقــه بــود.
اصــوالً هــدف از طــرح و شــکل گیــری
صهیونیســم در ســال  ۱۸۹۷توســطر تئــودور
هرتســل در اولیــن کنگــره هــم اندیشــی
صهیونیســت هــا ،تاســیس کشــور یهــودی بــود
کــه ســرزمین فلســطین را بــرای ایــن هــدف
برگزیدنــد.
ایــن نهضــت سیاســی آمیختــه بــا ملیگرایــی
افراطــی و تبعیــض نــژادی مذهبــی و سیاســی و
توســعه طلبــی افراطــی اســت.
علیرغــم اینکــه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل در
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ســال  ۱۹۴۸بــا تالشهــای آمریــکا ســرزمین
فلســطین را تقســیم نمــود و عمـاً بیــش از نصــف
مســاحت فلســطین را بــه صهیونیســت بخشــید؛
امــا در ســال  ۱۹۷۵ایــن مجمــع عمومــی بــا
توجــه بــه جنایــت هایــی کــه صهیونیس ـتها در
فلســطین مرتکــب شــدند بــا تصویــب قطعنامـهای
اعــام کــرد کــه صهیونیســم شــکل گرفتــه از
اشــکال نژادپرســتی و آپارتایــد و جداســازی و
برتــری طلبــی نــژادی اســت.
ایــن نــوع تبعیــض ســازمان یافتــه را بــه وضــوح
حتــی میتــوان در قوانیــن و مقــررات رژیــم
صهیونیســتی بــه خوبــی دیــد ؛ بــه عنــوان مثــال
ســاکنان غیــر یهــودی در اســرائیل از دســتیابی
بــه بســیاری حقــوق شــهروندی محرومنــد.
از دریافــت گواهینامــه ،تــا جــواز کار،خریــد
تجهیــزات صنعتــی ،آموزش فرزندان و مانند آن.
اصــوالً غیــر یهودیــان در اســرائیل شــهروند
درجــه دو محســوب میشــوند .نابرابــری بیــن
یهودیــان و اعــراب کــه نیــازی بــه توضیــح
بیشــتر نــدارد ایــن عملکــرد تبعیضآمیــز و
جنایتکارانــه جــدا از کارنامــه ســیاه رژیــم
صهیونیســتی در نقــض فاحــش حقــوق بشــر
در فلســطین و اشــغال ســرزمینهای آنــان در
حــدود بیــش از هفــت دهــه از  ۱۹۴۸ادامــه دارد.
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تکرار آپارتاید آفریقای جنوبی در سرزمین فلسطین
محسن پاک آئین  -دیپلمات و عضو شورای راهبری مجمع جهانی صلح اسالمی

ســازمان دیــد ه بــان حقــوق بشــر ،علیرغــم بــی اعتنایــی مســتمر نســبت بــه جنایــات اســرائیل،
باالخــره بــه وجــود نژادپرســتی و تبعیــض هــای نهادینــه شــده در ایــن رژیــم اعتــراف کــرد و بــا
انتشــار گزارشــی ،ورود دادگاه کیفــری بینالمللــی بــه موضــوع را خواســتار شــد.
در گــزارش ایــن ســازمان آمــده اســت« :بعــد از ســالها هشــدار در ایــن خصــوص کــه تســلط
اینگونـهای بــر زندگــی فلســطینیها میتوانــد بــه شــکلگیری آپارتایــد منجــر شــود ،حــاال مشــخص
شــده اســرائیل در ایــن خصــوص از همــه مرزهــای انســانی گــذر کــرده و کامــا وارد وادی آپارتایــد
و تبعیــض نــژادی شــده اســت».
مدیــر بخــش غــرب آســیا در دیدبــان حقــوق بشــر طــی گفتگــو بــا روزنامــه انگلیســی گاردیــن
ی ســال گذشــته ایــن ســازمان هرگــز مقامــات اســرائیلی را بــه ارتــکاب
اعتــراف کــرد کــه طــی سـ 
جنایــت علیــه بشــریت متهــم نکــرده بــود ،امــا اســناد بالمناقشــه ای وجــود دارد کــه اعمــال آپارتایــد
علیــه هفــت میلیــون فلســطینی را تاییــد کــرده اســت.
گــزارش دیدبــان حقــوق بشــر کــه بــه صــورت
رســمی اســرائیل را یــک رژیــم آپارتایــد
توصیــف کــرده ،دیــدگاه همیشــگی جمهــوری
اســامی ایــران مبنــی بــر نژادپرســت بــودن
رژیــم اشــغالگر قــدس را تاییــد مــی کنــد.
اصطــاح " آپارتایــد" بــه معنــی برتــری نــژادی
و برتــری یــک نــژاد بــر دیگــر نژادهاســت و
رژیــم هــای آپارتایــدی معمــوال بــا اســتفاده
از جنــگ ،تــرور و خشــونت ،از منافــع
نژادپرســتانه خــود دفــاع مــی کنند .نژادپرســتان
صهیونیســم بــا تحریــف مبانــی دیــن حضــرت
موســی ،یهودیــان را ملــت برگزیــده خــدا و
برتریــن نــژاد دانســته و آنــان را بــرای مقابلــه
بــا فلســطینی هــای مســلمان تشــجیع مــی کننــد.
بــر اســاس ایــن عقیــده ،رژیــم صهیونیســتی
همزیســتی یهودیــان بــا غیریهودیــان را در یــک
ســرزمین ،ناپســند و غیرممکــن مــی دانــد.
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رژیــم اســرائیل ،اخــراج اجباری
مــردم فلســطین از ســرزمین
مــادری خــود را یــک راهبــرد
دانســته و بــا اعمــال فشــار بــر
مســلمانان و توســعه شــهرک
هــای صهیونیســت نشــین ،بــه
دنبــال اخــراج مســلمانان از
ســرزمین اجــدادی آنهاســت.
ســردمداران اســرائیل ،افزایــش
جمعیــت فلســطینیها را تهدیــدی
بــرای موجودیــت خــود قلمــداد
کــرده و در طــرح هــای مختلــف
از جملــه طــرح معاملــه بــزرگ
قــرن بــه دنبــال محدودســاختن
فلســطینی هــا از تولیــد مثــل و
افزایــش جمعیــت هســتند
.
متقاعــد شــدن نهادهــای غربــی
همچــون ســازمان دیدبــان حقــوق
بشــر بــه نهادینــه شــدن آپارتایــد
در ســرزمین هــای اشــغالی،
نشــانه ای بــارز از سرنوشــت
مشــترک رژیــم صهیونیســتی
بــا رژیــم آپارتایــد درآفریقــای
جنوبــی اســت.
آفریقــای جنوبــی در دوران

رژیــم آپارتایــد ،تحــت آمریــکا
،انگلیــس ،کانــادا ،اســترالیا و
بخشــی از اروپــا بــه حیــات خــود
ادامــه مــی داد و هرگــز ســقوط و
فروپاشــی خــود را تصــور نمــی
کــرد .ریشــه نژادپرســتی بــه دو
قــرن قبــل از تولــد نلســون مانــدال
مــی رســید و فروپاشــی آپارتایــد
و پیــروزی سیاهپوســتان ،امــری
بســیار دور از انتظــار تلقــی مــی
شــد.
امــا بــا تــداوم مبــارزات
ضدآپارتایــدی و حمایــت جامعــه
جهانــی از ایــن مبــارزات،
شکســت نژادپرســتان رقــم
خــورد و امــروز سیاهپوســتان و
سفیدپوســتان در کنــار یکدیگــر
زندگــی کــرده و شــاهد پیشــرفت
کشــور خــود هســتند.
تردیــدی نیســت که رژیــم آپارتاید
دراســرائیل نیــز همــان مســیر
نژادپرســتان آفریقــای جنوبــی را
طــی مــی کنــد و مبــارزه مــردم
فلســطین بــا حمایــت محــور
مقاومــت ،فروپاشــی صهیونیســم
را ممکــن خواهــد ســاخت.
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رهبــر معظــم انقالب اســامی در
تاریــخ  ۲۴آذر  ۱۳۹۵در دیــدار
دبیــرکل جنبــش جهــاد اســامی
فلســطین و هیــأت همــراه ،
فروپاشــی رژیــم صهیونیســتی
را پیــش بینــی و خاطرنشــان
کردنــد کــه " بــا وجــود بحــران
آفرینــی مســتمر حامیــان
رژیــم صهیونیســتی بــرای بــه
فراموشــی ســپرده شــدن مســأله
فلســطین ،ایــن ســرزمین شــریف
بــه برکــت مقاومــت و مجاهــدت
ملــت و گــروه هــای فلســطینی،
آزاد خواهــد شــد".
ایشــان همچنیــن در یــک جملــه
امیــد بخــش گفتنــد کــه "رژیــم
صهیونیســتی بــه شــرط مبــارزه
همگانــی و متحــد فلســطینیها و
مســلمانان بــا صهیونیســت هــا در
 25ســال آینــده وجــود خارجــی
نخواهد داشــت".
در ســال هــای اخیــر اقدامــات
خشــن و ضدانســانی نتانیاهــو
نخســت وزیــر رژیم صهیونیســتی
و همچنیــن سیاســت هــای
اســتکباری آمریــکا در دوره
ترامــپ از جملــه طــرح معاملــه
بــزرگ قــرن ،انتقــال ســفارت
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آمریــکا بــه بیــت المقــدس و شناســائی حاکمیــت صهیونیســم بــر بلنــدی هــای جــوالن ،نتیجــه معکــوس داده
و امیــد بــه فروپاشــی اســراییل را افــزون کــرده اســت.
هجــوم بخــش زیــادی از ســرمایه گــذاران یهــودی بــه پاتاگونیــا ،منطقــه ای حاصلخیــز در مــرز شــیلی و
آرژانتیــن و خریــد اراضــی آنجــا بــرای اســکان یهودیــان ،نوعــی آینــده نگــری از ســوی ســردمداران اســرائیل
بــا توجــه بــه احتمــال فروپاشــی ایــن رژیــم ،تلقــی مــی شــود.
اوضــاع فعلــی اســرائیل و وضعیــت بــی ثبــات و نابســامان نتانیاهــو بعــد از ناکامــی در انتخابــات و احضــار
بــه دادگاه بــه دلیــل فســاد گســترده مالــی ،در کنــار مبــارزه مــداوم مــردم مظلــوم فلســطین و محــور مقاومــت،
بــا نظــام فاســد صهیونیســتی نشــانگر ایــن اســت کــه سرنوشــت روشــنی بــرای ایــن رژیــم متصــور نیســت و
تکــرار فروپاشــی نظــام آپارتایــد ،قابــل پیشبینــی اســت.
ســقوط رژیــم نژادپرســت آفریقــای جنوبــی پــس از مبــارزات طوالنــی مــردم ،در یــک همــه پرســی عمومــی
ممکــن شــد و مــردم فلســطین و اهالــی ســرزمین هــای اشــغالی نیــز بایــد بــزودی خــود را بــرای همــه
پرســی و تعییــن نظــام حاکــم بــر ایــن ســرزمین ،آمــاده کننــد.
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نقض آشکار موازین حقوق بشر در زندانهای رژیم صهیونیستی
عبدالهادی آونج محمد  -پژوهشگر و استاد مالزیایی

مــوارد نقــض حقــوق بشــر بــه ویــژه حقــوق
زندانیــان در رژیــم صهیونیســتی بنــا بر گزارش
کمیتــه عالــی ملی برای یاری رســاندن به اســراء
صــادره از طرف کمیســیون وابســته بــه وزارت
اســرا و آزادگان در حمــاس -واقــع در نــوار
غــزه -برجســته تریــن و بارزتریــن مــوارد نقض
حقــوق زندانیــان و شــیوههای شــکنجه روحــی
و جســمی را اشــاره میکنــد؛ کــه اشــغالگران
علیــه اســرای فلســطینی ابــداع کردهانــد و
در ادامــه بــدان هــا اشــارهای خواهــم داشــت.
شــکنجه و دســتگیری و تشــکیل کمیســیون
وزارتــی اســرائیل بــه منظــور ســختگیری
هرچــه بیشــتر علیــه زندانیــان نمونــه آن
اســت .احــکام اشــغالگران در دســتگیری
فلســطینیان بــه اشــکال ســنتی متعــدد و روشــهای
متعــارف خــاص خــود اجــرا میشــود.
متداولتریــن اشــکال دســتگیری فلســطینیان
عبــارت اســت از حملــه بــه منــازل ایشــان،
ربــودن افــراد فلســطینی در خیابــان و یــا در
محــل کارشــان ،دســتگیری در ایســتگاههای
بازرســی در مناطــق فلســطینی نشــین خــاص
در کرانــه باختــری بــه وفــور یافــت میشــود.
عــاوه بــر اینهــا دســتگیری در
گــذرگاه هــای موجــود میــان اراضــی
اشــغالی نیــز اخیــرا بــاب شــده اســت.
اشــغالگران در جنــگ غــزه از زندانیــان
فلســطینی بــه عنــوان ســپر انســانی اســتفاده

میکننــد .بــر اســاس ایــن گــزارش خطرنــاک
تریــن اقــدام صهیونیســتها از ســال ۲۰۰۹
بــه بعــد تشــکیل کمیســیون وزارتــی از طــرف
دولــت جعلــی اســرائیل بــوده؛ کــه خــود
صهیونیســتها هــدف از تشــکیل ایــن کمیســیون
را بررســی و بــرآورد وضعیــت زندانیــان
فلســطینی بــه منظــور ســختگیری بیشــتر بــر
ایشــان و انتقــام گرفتــن از آنهــا عنــوان کــرده اند
.
ایــن کمیســیون عمــاً نیــز تصمیــم و
اقداماتــی در جهــت انتقــام گیــری از
اســرای فلســطینی اتخــاذ نمــوده اســت.
بازداشـتهای اداری ،مغایــر بــا تمامــی اصــول
و قواعــد شــناخته شــده بیــن الملــل اســت بــه
گونـهای کــه طــی آن فــرد بازداشــت شــده بــرای
ســالهای طوالنــی بــدون تفهیــم اتهــام خــاص و
تنهــا بــه دلیــل داشــتن یکســری اطالعــات امنیتی
محرمانــه در بازداشــتگاه نگــه داشــته میشــود.
ایــن قبیــل پروندههــا در بیــان زندانیــان
فلســطینی به پرونده ســری مشــهور اســت و فرد
بازداشــت شــده پــس از صــدور حکــم اداری در
حقــش کــه محــدود بــه ســقف زمانــی مشــخصی
یعنــی حداکثــر شــش مــاه اســت و قابلیــت تمدیــد
دوبــاره دارد ،در مقابــل دو نــوع دادگاه قــرار
میگیــرد.
دادگاه اول «تصعیــد» نامیــده میشــود و دادگاه
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دوم دادگاه تجدیدنظــر نظــر( دیــوان عالــی) اســت
و ایــن رونــد ممکــن اســت بــدون مشــخص بــودن
مــدت زمــان نهایــی و بازداشــت بــرای مــوارد
متعــدد تکــرار شــود.
زندانیــان انفــرادی :طبــق نــص صریــح مــاده ۱۱۹
موافقتنامــه چهــارم ژنــو بــر غیرقانونــی بــودن
تــداوم نگهــداری یــک اســیر بــه صــورت انفــرادی
بیــش از یــک مــاه بــدون توجــه بــه
خالفــی کــه انجــام داده تصریــح
شــده اســت.
در مــاده مزبــور بــر
ماهیــت غیرقانونــی
اســتفاده از روش هــا
و مجــازات زنــدان
انفــرادی بــرای اســرا
بیشــتر از مــدت زمــان
مصــرح یعنــی یــک
ماه تشــکیل شــده است؛
بــا ایــن حال اشــغالگران
اســرائیلی کمتریــن توجــه
بــه مقــررات و اصــول بین
المللــی ندارنــد.
اســرای بیمــار :همــه افــرادی کــه
بــه هــر عنــوان وارد زندانهــای رژیــم
صهیونیســتی میشــوند بــا معلولیــت جســمی از آن
خــارج مــی شــوند و ایــن موضــوع یــک قاعــده کلی
اســت؛ کــه بــرای تمامــی زندانیهــا در زندانهــای
اشــغالگر اســرائیلی عمومیــت دارد.
بــر همیــن اســاس شناســایی تعــداد واقعــی بیمــاران
ایــن زنــدان هــا خیلــی ســخت اســت؛ چــون اغلــب
زندانیــان دچــار بیمــاری هــای گوناگونــی مــی
باشــند.به گونــه ای کــه هــزار مــورد بیمــاری مزمن
در زندانهــا وجــود دارد.
مجموعــه خالفهــای اشــغالگران در ایــن زمینــه بــه

صــورت فهرســتوار اینگونــه قابــل دســتهبندی
اســت:
 مــوارد مکــرر اهمــال و بــی توجهــی در معالجــهبیمــاران و نیازمنــدان یــا عــدم انتقــال آنهــا بــه
بیمارســتان مگــر پــس از اعتــراض دوســتان
 فقــدان ارائــه معالجــه الزم بــه تمامــی بیمــارانزندانــی بــر اســاس میــزان بیمــاری و درد
و رنــج ایشــان
 نبــود پزشــک متخصــصپزشــکی،
،چشــم
دندانپزشــکی و ماننــد آن
داخــل زندانهــا ،نبــود
پزشــک در طــول شــب
در مطبهــای زنــدان
جهــت معالجــه مــوارد
ا ضطــر ا ر ی
 فقــدان وجــود ناظــرانو متخصصــان مســائل
روانــی در زنــدان در
شــرایطی کــه مــوارد فراوانــی
از مشــکالت حــاد روانــی در
زنــدان هــا مشــاهده مــی شــود .
 فقدان تجهیزات پزشــکی کافی برای امدادرســانیبــه نیازمنــدان مخصوصـا ً نبــود اعضــای مصنوعی
و عینــک بــرای معلــوالن جســمی و نبــود دســتگاه
تنفســی و ماننــد آن
 عــدم ارائــه وعــده هــای غذایــی بهداشــتی مناســببــرای اســرا بــا توجــه بــه بیمــاری هــای مزمنــی
کــه زندانیــان بــا آن مواجــه هســتند مثــل مــرض قنــد
فشــار خــون کلیــه و غیــره .
فقــدان اتــاق هــای درمــان یــک نفــره ویــژهمبتالیــان بــه بیماریهــای حــاد گــوارش و معــده
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ماننــد التهابــات حــاد ویروســی دســتگاه گــوارش کــه بــه علــت نبــود امکانــات و وجــود تعــداد زیــادی
از زندانیــان داخــل بازداشــتگاه مشــاهده شــده اســت و بیمــاری ویروســی حــاد گوارشــی بــه ســرعت
در میــان زندانیــان شــایعه شــده و در شــرایط کرونــا تشــدید شــده اســت.
 اتاقهــای خــواص نگهــداری از زندانیــان حادثــه روانــی بــه گونــه کــه نگهــداری از ایــن افــراد درکنــار دیگــر زندانیــان تهدیــدی بــرای آنــان محســوب میشــود.
انتقــال بیمــاران زندانــی بــه بیمارســتان در حالــی کــه دســت و پــای آنهــا بســته اســت و وضعیــتتهویــه ماشــین نادرســت اســت.
نقــل و انتقــال زندانیــان داخــل زندانهــا  :و امــا نکتــه دیگــر مســئله نقــل و انتقــال زندانیــان داخــل
زندانهــا میباشــد .اشــغالگران در برخــی حمــات و جنگهــای داخلــی مبــادرت بــه انتقــال اســراء
از مکانــی بــه مــکان دیگــر مــی نماینــد و هــدف از چنیــن کاری از بیــن بــردن ثبــات روحــی اســیر
فلســطینی اســت ؛ بــه گونــه ای کــه چنیــن فــردی هیچــگاه نتوانــد موفــق بــه بازیافتــن خویــش و ثبــات
روحــی در دوران اســارت شــود.
محرومیــت از مالقــات در زنــدان هــای اســرائیلی :در آخریــن آمــار گزارشــگران مســتقل حقــوق بشــر
آمــده اســت کــه زنــدان هــای رژیــم صهیونیســتی  ،اســراء را از دیــدن خانــواده خــود محــروم کــرده
و اغلــب آن هــا بــا مشــکالت عدیــده روحــی و جســمی در ایــن زمینــه روبــرو هســتند و ایــن مصــداق
بــارز نقــض حقــوق بیــن الملــل در امــور زندانیــان و حقــوق بشــر اســت .

16

گاهنامه برداشت روز

بنیان های اقتصادی رژیم صهیونیستی در جهان
دکتر علی خندق آبادی -مدیر سابق شبکه الکوثر و
عضو شورای راهبری مجمع جهانی صلح اسالمی

در میــان پدیــده هــای کــه جریان ســلطه بــر جهان
را تقویــت میکننــد چنــد پدیــده را میتــوان بــه
شــکلی بــه هــم پیونــد داد .
آن ســه پدیــده «صهیونیســم جهانــی» « ،رژیــم
صهیونیســتی» و «حاکمیــت سیاســی آمریــکا»
اســت .بــرای اینکــه بتــوان بــه ارتبــاط و پیونــد
عمیــق آن دســت یابیــم  ،در یــک بررســی ســاده
در تاریــخ جهــان بــه خانــواده هایــی برمــی
خوریــم کــه آنهــا بــر ســلطه اقتصــادی تاثــر بــه
ســزایی داشــتهاند.
یکــی از ایــن خانوادههــا «خانــواده راکفلــر»
هســت  .امثــال ایــن خانــواده از قــرن پانزدهــم
در آلمــان مشــاهده شــدند .از قــرن هجدهــم
فعالیتهــای بانکــداری را آغــاز کردنــد و در
آن تاریــخ ثروتمندتریــن خانــواده دنیــا محســوب
مــی شــدند .
از شــاخص زدن در کشــورهای مختلــف در
اتریــش و انگلیــس و اکنــون هــم در جاهــای
مختلــف ردپاهــای ایــن خانــواده بــه عنــوان غــول
اقتصــادی دیــده میشــود.
در زمــان تشــکیل رژیــم صهیونیســتی و دولــت
صهیونیســم در ســرزمینهای اشــغالی فلســطین
در ســال  ۱۹۲۴مشــاهده مــی شــود کــه یکــی
از اعضــای ایــن خانــواده  ۱۲۵هــزار هکتــار
از فلســطینیها خریــداری کــرده و در اختیــار
صهیونیســتها قــرار داده اســت.
همچنیــن یکــی دیگــر از همیــن خانوادههــا بــا

شــهرک ســازی وســاختمانهای متعــدد کــه
تقدیــم نمــود ،اساســا بخــش مهمــی از اســرائیل
را ســاخت.
یکــی از پدیــده هــای مهمــی کــه باعــث شــد رژیــم
صهیونیســتی شــکل بگیــرد در ســرزمینهای
اشــغالی ،ایــن قدرتهــا و خانوادههــای ثروتمنــد
و غــول هــای اقتصــادی بــود کــه ابــزار الزم را
در اختیــار یهودیهــای صهیونیســت قــرار مــی
دادنــد.
در بررســی اندیشــه صهیونیــزم مــا مســئله
«برتــری جویــی اقتصــادی» را بــه شــکل کامــا
واضــح مــی بینیــم؛ در واقــع مــی تــوان گفــت
در اندیشــه صهیونیــزم تفــاوت اقتصــادی یکــی
از راههــای کنتــرل جهــان و برتــری و تســلط
آنهــا بــر کلیــه منابــع اقتصــادی جهــان بــه شــمار
مــیرود.
در بررســی پروتــکل هــای صهیونیــزم
نیــز در پروتــکل دوم  ،ســوم و چهــارم این
اندیشــه کامــا وجــود دارد کــه بایــد تــاش
شــود تــا ســال هــای اقتصــادی صهیونیســم
در جهــان شــکل بگیــرد.
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دارد کــه بــه دنبــال افزایــش تــوان
اقتصــادی و دوم قــدرت گرفتــن
اقتصــاد صهیونیســتی در کلیــه
کشــورها اســت.

ایــن مســئله را مــا در
بــرای کنتــرل و تحقق این مســئله مجموعههــای فرهنگــی مثــل
در پروتــکل ششــم برجســتگی هالیــوود  ،شــرکت هــای چنــد
ملیتــی کــه در حــوزه فرهنــگ
خاصــی دیــده میشــود.
مشــغول هســتند ماننــد موسســات
در پروتــکل ششــم ذکــر شــده فیلمســازی و ماننــد آن میبینیــم  .ایــن مســئله بــه شــکل دیگــر خــود
را در آمریــکا نشــان میدهــد؛
اســت کــه انحصــار و وابســتگی
ثــروت کشــورها و در آوردن ایــن هــا ســلطه پیــدا کــرده بــه ایــن صــورت کــه در آمریــکا
ثــروت هــای مســتغالتی از دســت انــد حتــی در یــک دورانــی علیرغــم آنکــه اکثریــت
دولــت هــا ،همچنیــن تجــارت شــرکتهای مثــل ســونی آمدنــد تــا مســیحیان هســتند.
صنعــت و بــورس بــازی بایــد شــرکت هــای فیلمســازی وابســته
در اولویــت ســال صهیونیس ـتها بــه هالیــوود را بخرنــد؛ ولــی آنهــا
تنهــا حاضــر شــدند تشــکیالت و در آمریــکا اقلیــت هــا در اختیــار
قــرار گیــرد .
ســازه هــا را بــه ژاپنی هــا واگذار صهیونیســتها میباشــد امــا
ایــن وســیله و بنیــان اندیشــه کننــد نــه تمرکــز محتوایــی را .نهادهــای صهیونیســتی موجــود
در آمریــکا بــه طــور کامــل کنترل
اقتصــادی آنهاســت .
آنهــا مســئله خــط فکــری حاکــم سیاســت را در اختیــار دارنــد.
بــر فیلمســازی را هرگــز بــه
ژاپنیهــا واگــذار نکردنــد.
در لیبرالیســم غربــی آنچــه کــه
نظــام اقتصادی که صهیونیسـتها
در دنیــا دارنــد پشــتیبانی و حمایت پــس بــه ایــن نتیجــه میرســیم حاکــم هســت و اصالــت دارد
از مجموعههایــی اســت کــه بــه کــه یــک ســلطه اقتصــادی و یــک قــدرت اقتصــادی هســت.
تاریخچــه صهیونیســتی وجــود ایــن بــه شــکل کامــل در آمریــکا
آنها وابســته هســتند.
مشــهود اســت.

18

گاهنامه برداشت روز

نتیجتــا در هــر دوره ای رئیــس جمهــور منتخــب
آمریــکا چــه در کمپیــن هــای تبلیغاتــی و چــه بعــد
از انتخابــات خــود را کام ـاً متعهــد مــی دیــد کــه
در جلســات مجموعههــای آیپــک حضــور یافتــه
و آنهــا را توجیــه کنــد ؛ کــه کامــاً بــه منافــع
صهیونیســتها در جهــان و صیانــت از رژیــم
.
اســت
متعهــد
صهیونیســتی
ایــن پیونــد روشــنگر وضعیــت آنهــا در ســطح
دنیــا اســت .آنهــا علــی رغــم ایــن کــه در تمامــی
کشــورها در اقلیــت هســتند امــا بــا بــه دســت
آوردن قــدرت اقتصــادی خــود را بــر سیاســت
تحمیــل میکننــد.
آنهــا بــا توجــه بــه مکاتــب سیاســی کــه در ســطح
جهــان غــرب حاکــم هســت کــه اقتصــاد در آن
زیربنــا ســت و قــدرت اقتصادی مالک اول هســت
و حــرف اول را میزنــد ،در رژیــم صهیونیســتی
نیــز بــه طــور کامــل تــاش میکننــد تــا قــدرت
اقتصــادی را بدســت بگیرنــد و از ایــن طریــق
حمایــت تمامــی دولتهــا بــه ویــژه قدرتمنــدان را
بــه دســت بیاورنــد.
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نقش انقالب اسالمی در تقویت جریان مقاومت فلسطین
شیخ موسی عایدین -رئیس موسسه کوثریه اردن

زمــان هرچقــدر بیشــتر میگذرد
حقانیــت حســینیان زمــان روشــن
تــر شــده و جاهلیــت دشــمنان
انســان و انســانیت بیشــتر عیــان
میگــردد.

وحــدت و امنیــت در منطقــه را
بــرای خــود مســئله اول منطقــه
ای تعریــف کــرده اســت و خشــم
امپریالیســت هــاو صهیونیســت
هــارا برافروختــه اســت.

نظــام اســامی ایــران کــه
مکتــب حســینی را در خیمــه
مــا بــه وجــود آورده بــرای بــه
چالــش کشــیدن و یــا نابودکــردن
جاهلیــت دشــمنان اســام از هــر
لحــاظ بســیار پرقــدرت اســت.

منافــع صهیونیســت هــا در
ســکوت و عــدم قــدرت گیــری
کشــورهایی چــون ایــران اســت
از این رو ایســتادگی و پیشــرفت
ایــران و قــدرت گرفتــن آن را
نمیخواهنــد.

گفتمــان انقــاب اســامی
اثــر بســیار مثبــت بــر جریــان
مقاومــت داشــته اســت.

کشــورهایی کــه بــدون خجالــت

،
آمریــکا
سالهاســت
امپریالیســت و دوســتانش هــر
اقــدام شــیطانی را در منطقــه
علیــه مقاومــت فلســطین و
دیگــر جریــان هــای مقاومــت
امتحــان کردنــد امــا الحمــدهللا
در نهایــت انقــاب اســامی
و جبهــه مقاومــت موجودیــت
خــود را حفــظ کــرده و قدرتمنــد
تــر از قبــل بــه راه خــود ادامــه
مید هــد .
انقــاب اســامی ایــران ،مســئله
فلســطین و مقاومــت و حفــظ

و آشــکارا علیــه ایران ،فلســطین
 ،یمــن و آرمــان آنهــا شمشــیر
کشــیده انــد و هزینــه هــای
ســنگین نمــوده انــد بــه زودی
نتیجــه اقدامــات خــود را خواهنــد
دیــد .
راه مقاومــت و اتحــاد در منطقــه
جدایــی ناپذیــر اســت و منافــع
و حیــات آنهــا بــه یکدیگــر
وابســته اســت.
هیــچ شــخصی شــکی نداشــته
باشــد کــه ایــن بارهــم همــان
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اتفــاق افتــاده و دوبــاره بــا اراده خــدا شکســت خواهنــد خــورد .بــا ارده الهــی بذرهــای
عــزت ،جهــاد و شــهادت کــه درفلســطین ،لبنــان ،یمــن ،ســوریه بحریــن و ...کاشــته اســت
ثمــر داده و قــدرت مقاومــت در مســیر آزاد ســازی قــدس و منطقــه امــن بــه بــار خواهــد
نشســت.
امپریالیســت و صهیونیســت تنهــا جبهــه ای کــه بسســیار تــاش کردنــد امــا نتوانســتند بــدان
صدمــه بزننــد  ،جبهــه مقاومــت بــوده اســت و ثمــره آن هــر روز بیشــتر میشــود .امنیــت
بیشــتر در ســوریه و عــراق حاصــل آن اســت .فلســطین نیــز حاصــل ایمان،مبــارزه و
مقاومــت خــود را خواهــد چشــید.
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وحدت در سه سطح ؛ راه آزاد سازی قدس
پروفسور هارون عزیز  -استاد دانشگاه آفریقای جنوبی

در ابتــدای آیــات قــرآن ســوره ی اســرا آیــه ی یــک آمــده اســت  :.اول وارد شــوید مســجد االقصــی
و اصــراف آن و اطــراف آن یعنــی االقــدس.
و در ادامــه ی آیــه منـ ّ
ـزه اســت کــه :آن [خدايـى] كــه بنــدهاش را شــبانگاهى از مســجد الحرام(مکــه)
بــه ســوى مســجد االقصــى -كــه پيرامــون آن را بركــت دادهايــم -ســير داد ،تــا از نشــانههاى خــود بــه
او بنمايانيــم .اینــک مــا میدانیــم کــه مســجداالقصی مرکــز االقــدس اســت و االقــدس مرکــز فلســطین
اســت و فلســطین مرکــز بالد(ســرزمین هــای) شــام اســت و بــاد شــام مرکــز خــاور میانــه اســت و

خاورمیانــه مرکــز ســتیزجویی هــای صهیونیســم و آمریــکا.
مســجد االقصــی امــروز در حقیقــت نــه یــک مــکان کــه بــه عنــوان مبــدا مبــارزه جهانــی علیــه ظلــم
و اســتبدا از آمریــکای جنوبــی تــا آفریقــا و آســیا اســت.
در ایــن برهــه خــوب مــی دانیــم کــه بــاد شــام هــای تاریخــی از رود اردن تــا دریــای مدیترانــه ،از
فلســطین تشــکیل شــده اســت و شــامل ســوریه  ،بلنــدی هــای طالیــی و اردن و تــا از حــدودی عــراق
اســت.
محمــد صلــی هللا علیــه وآلــه وســلم بــه مســجداالقصی بــه عنــوان بیــت المقــدس یــاد کــرده  ،ایــن بــدان
معناســت کــه ایــن خانــه مقــدس و مطهــر اســت.بیت المقــدس بــه معنــای گرفتــه شــده از خورشــید و
منبــع نــور الهــی اســت و خورشــید نمــاد نــاب و پاکــی اســت .بنابرایــن مبــارزه مــردم در فلســطین در
تاریــخ مبــارزه آزادی خواهانــه در جهــان نقــش و جایــگاه اساســی دارد اگرچــه مبــارزه ای تحمیــل
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شــده و ناحــق اســت.
پیامبــر مــا ازمســجد االقصــی بــا
نــام مــکان مقــدس یــاد کــرد زیــرا
تطهیــر روح و انــواع جهــاد را
شــامل میشــود.
جهــادی کــه جهــاد اکبــر نامیــده
مــی شــود بــرای کنتــرل خــود بــر
احساســات  ،احساســات  ،افــکار
،نیــت هــا و گفتــار مــا اســت ،
بــه ایــن معنــی کــه ایــن یــک نــوع
مبــارزه درونــی اســت.
و شــکل دوم مبــارزه  ،یــک جهــاد
اصغــر اســت کــه شــامل مبــارزات
کنتــرل قــدرت اقتصادی و سیاســی
اجتماعــی بــه نفــع مــردم یــک
جامعــه یــا امــت اســامی و بــه
خاطــر حقیقــت و آزادی و عدالــت
اســت.
در قــدس در ســال 2019
متجــاوزان صهیونیســتیکه تعــداد
آنهــا بــه حــدود 600،000
میرســیدنقطه عطــف دوم را در
تجــاوز گــری خــود ایجــاد کردنــد
و ســرزمین هــای بســیاری را
مســطح نمودنــد.
از آن زمــان در کرانــه باختــری
و منطقــه ی مــرزی درگیــری
در مــورد اشــغال نظامــی افزایــش
یافــت و اعــراب بــی گنــاه بســیاری
کشــته شــدند .مبــارزه بــرای حــق
بــه وحــدت نیــاز دارد و ایــن
یــک دســتور قرآنــی اســت کــه
کشــورهای مســلمان چــون بــرادر
کنارهــم باشــند کــه منافــع آنهــا در

مقابــل یهودیــان و مســیحیان  ،بــا
یکدیگــر مشــترک اســت .
امــروز نجــات فلســطین در
گــروی ایــن وحــدت اســت.
در قــرآن در مــورد وحــدت ســه
و چهــار مــورد بــه صــورت
جــدی اشــاره شــده اســت  :اوالً
وحــدت مســلمانان ،ثانیــا وحــدت
مــردم اهــل کتــاب و ثالثــا وحدت
بشــریت.
اکنــون مــن مراجعــه میکنــم
بــه دوآیــه از آیــه  74ســوره
ی نســا(:بگذارید کســانی کــه
زندگــی دنیــا را بــرای آخــرت
مــی فروشــند در راه خــدا
بجنگنــد .و هــر کــه در راه خــدا
بجنگــد  ،و ســپس کشــته شــود ،
یــا [دشــمن] را مقهــور کنــد  ،مــا
بــه زودی پــاداش بزرگــی بــه او
مــی دهیــم).
در قــرآن در مــورد وحــدت ســه
و چهــار جــا اشــاره شــده کــه
درمــورد آن صحبــت میکنیــم
 ،اوالً وحــدت مســلمانان ،ثانیــا
وحــدت مــردم کتــاب و ثالثــا
وحــدت بشــریت اکنــون مــن
مراجعــه میکنــم بــه دوآیــه از
آیــه  74ســوره ی نســا(:بگذارید
کســانی کــه زندگــی دنیــا را
بــرای آخــرت مــی فروشــند در
راه خــدا بجنگنــد.
و هــر کــه در راه خــدا بجنگــد
 ،و ســپس کشــته شــود  ،یــا
[دشــمن] را مقهــور کنــد  ،مــا

بــه زودی پــاداش بزرگــی بــه او مــی دهیــم).
و همچنیــن اشــاره میکنــم بــه آیــه ی 75ســورا ی
نســا کــه میفرماینــد (:شــما را چــه شــده كــه در راه
خــدا و (در راه نجــات) مــردان و زنــان و كــودكان
مســتضعف نمىجنگيــد ،آنــان كــه مىگوينــد:
پــروردگارا! مــا را از ايــن شــهرى كــه مردمــش
ســتمگرند بيــرون بــر و از جانــب خــود رهبــر و
سرپرســتى بــراى مــا قــرار ده و از ســوى خــودت،
يــاورى بــراى مــا تعييــن فرمــا)
مــا مــی دانیــم ،کــه دشــمنان اســام نقشــه هایــی
طراحــی میکننــد کــه ناچیــز و فقیــر اســت و
شکســت مــی خــورد  .همیشــه تاریــخ ایــن گونــه
بــوده اســت و ایــن بــار نیــز اینگونــه اســت  .رژیــم
صهیونیســتی از درون فروپاشــیده و بــا حفــظ
وحــدت جهــان اســام ایــن مبــارزه پیــروز اســت.
مقاومــت در کنــار جهــاد نــرم کشــورهای اســامی
در اشــاعه آرمــان فلســطین و عــدم عقــب نشــینی
راه نجــات اســت .زمانــی کــه از وحــدت صحبــت
مــی کنیــم هــر ســه وحــدت بــه ویــژه وحــدت ملــت
هــای اســامی بــرای آرمــان فلســطین اســت.
اتحــاد مــردم اهــل کتــاب و ســی اتحــاد مردمــان
حــاال مــن از جملــه توســط مراجعــه میکنــد بــه آیــه
دو ســوره نســا و آیــه  74ســوره نســا کــه میخوانیــم
ترجیــح دهیــم
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فَ ْليُقَاتِـ ْ
س ـبِي ِل َّ ِ
ـرونَ ْال َحيَــاة َ ال ُّد ْنيَــا
للا الَّذِيــنَ يَ ْشـ ُ
ـل فِــي َ
ـرةِ َو َمــن يُقَاتِـ ْ
للا فَيُ ْقتَـ ْ
سـبِي ِل َّ ِ
ـل أ َ ْو يَ ْغ ِلــبْ
ـل فِــي َ
بِ ْال ِخـ َ
ع ِظي ًمــا
ف نُؤْ تِي ـ ِه أ َ ْجـ ً
ـرا َ
فَ َ
سـ ْـو َ
بایــد کســانی کــه زندگــی زود گــذر دنیــا را بــه
ســرای جاویــدان آخــرت مبادلــه مــی کننــد ،ﺩﺭ ﺭﺍﻩ
ﺧﺪﺍ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ  .ﻭ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺧﺪﺍ ﺑﺠﻨﮕﺪ ﻭ ﻛﺸﺘﻪ
ﺷﻮﺩ  ،ﻳﺎ ﺑﺮ ﺩﺷﻤﻦ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﮔﺮﺩﺩ  ،ﭘﺲ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺑﺰﺭﮔﻲ
ﺑﻪ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺩ )٧٤(.
سپس در آیه  75سوره نسا میفرماید :
شــما را چــه شــده کــه در راه خــدا مــردان و زان
و کــودکان مســتضعفی کــه ســتمکاران هــر گونــه
راه چــاره راه بــر آنــان بســته انــد نمــی جنگیــد؟ﺁﻥ
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ  :ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ !
ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻱ ﻛﻪ ﺍﻫﻠﺶ ﺳﺘﻤﻜﺎﺭﻧﺪ  ،ﺑﻴﺮﻭﻥ
ﺑﺒﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺧﻮﺩ  ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎ ﺑﮕﻤﺎﺭ ﻭ
ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎ ﻳﺎﻭﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻩ .
از دیگــر نقــاط اخالقــی قــوی در جبهــه مقاومــت
 ،رهبــری اســت کــه در آن رهبــر انقــاب ایــران
و رهبــر حــزب هللا نشــان دادنــد کــه چیــزی را
بــرای خودشــان نمــی بیننــد بلکــه بــرای ســود مــردم
جامعــه و مجمــوع بشــریت اســت و ایــن نــگاه
رهبــری بــه جــان دشــمن لــرزه مــی انــدازد .
مــن تاکیــد میکنــم ایــن مبــارزه بــرای عــزت
وصلــح و عدالــت اســت و مســیر آن درســت اســت
و بــه نتیجــه آزادی قــدس شــریف منتهــی خواهــد
شــد انشــاء هللا.
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چرا طرح صلح در فلسطین خطاست و
رژیم صهیونیستی باید منطقه را ترک کند؟

فرجام سخن

دکتر زینب عامری

فلســطین اشــغالی مهــم تریــن مســاله
جهان اســام اســت  .مســاله فلســطین
غیرقابــل چشــم پوشــی اســت.
فلســطین پــاره تــن اســام اســت .ایــن
ســخنان را بارهــا و بارهــا از زبــان
مقــام معظــم رهبــری شــنید ه ایــم
علــت اینهمــه تاکیــد رهبــر عزیــز
انقــاب چیست؟مســاله فلســطین
عــاوه بــر آنکــه از لحــاظ بــرادری
دینــی و ریشــه مشــترک اعتقــادی
بــرای جمهــوری اســامی مهم اســت
 ،.از دیگــر زوایــا نیــز بایســتی بــه ایــن مهــم توجــه نمــود
حضــور فلســطین در منطقــه در وهلــه اول بــه معنــای حضــور غیــر مســتقیم چشــم و گــوش
.آمریــکا و صهیونیســم جهانــی در منطفــه اســت
مخابــره اطالعــات دســت اول در فضــای رســانه ای منطقــه ؛ از بزرگتریــن مخاطراتــی
اســت کــه نــه تنهــا بحــث امنیــت منطقــه ای را زیــر ســوال مــی بــرد کــه مــی توانــد مســتقیم و
غیرمســتقیم در مســائل مربــوط بــه کشــورهای منطقــه اثــر معکــوس بگــذارد
در وهلــه دوم حضــور ایــن رژیــم در منطقــه ،ارتبــاط مســتقیم بــا تنــش هــای موجــود در منطقــه
.خواهد داشت
بزرگنمایــی و تحریــک تنــش در منطقــه بــه موجــب حفــظ بقــای خــود از سیاســت هــای .
ثابــت صهیونیســتی اســت وموجــب مــی شــود جنــگ و تنــش افــروزی بســیاری دیگــر را
ترغیــب و تحریــک نمایــد  .ایــن حقیقــت ،بــا توجــه بــه ردپــای رژیــم صهیونیســتی در تمامــی
.جنــک هــای منطقــه بــه خوبــی هویداســت
از ســوی دگــر عالقــه و سیاســت ایــن رژیــم در حفــظ قــدرت اقتصــاد ی خــود منجــر بــه
.ضربــات اقتصــادی برنامــه ریــزی شــده بــه نظــام هــا و دیگــر کشــورهای منطقــه میگــردد
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طــرح معاملــه قــرن بــه اذعــان بســیاری تحلیگــران صرفــا یــک طــرح اقتصــادی و عــادی
ســازی روابــط سیاســی نیســت؛ بلکــه بنــا بــر مکانیــزم عمــل ایــن طــرح درصــدد قــدرت
گیــری و بازگشــت مجــدد آمریــکا و صهیونیســم جهانــی بــه منطقــه و ایجــاد پنجــره ای
.بــرای ایــن مســاله اســت
حضــور رژیــم صهیونیســتی در منطقــه عــاوه بــر اثــرات ســو اقتصــادی و سیاســی و
ماننــد آن از یــک منظــر دگــر قابــل توجــه اســت و آن اینکــه رژیــم صهیونیســتی بــا اقدامات
.ســوء خــود مســاله ثبــات و امنیــت در ایــن منطقــه را تهدیــد مــی نمایــد
اثــرات منفــی اقتصــادی  ،علمــی  ،روانــی  ،امنیتــی و سیاســی در کنــار ســایر عواملــی کــه
بــدان در ایــن شــماره اشــاره شــد ایــن نظریــه را تقویــت مــی کنــد کــه طــرح دو کشــوری
بــرای فلســطین کــه خیــر ،بلکــه بــرای منطقــه و و جهــان اســام هــم مخاطــره آفریــن و یک
تهدیــد بــزرگ و در زمــره صلــح منفــی بــه شــمار مــی رود و عقالنیــت و خــرد جمعــی
،آن را نمــی پذیــرد .تنهــا راه پیــش روی فلطســین عزیــزو کشــورها منطقــه  ،مقاومــت و
وحــدت جهــت خــروج و افــول رژیــم غاصــب صهیونیســتی در قلمــروی فلســطین اشــغالی
اســت و دیگرهیــچ
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