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مقدمه

هواپیمای بویینگ ریاست جمهوری به آرامی 
روی باند فرودگاه تل آویو به زمین می نشیند.

در برابر یک دستگاه تلویزیون دربیروت نشسته 
ام و صف فشرده شخصیت های اسراییلی را 
می نگرم که روز 19 نوامبر1977منتظر ورود 
سادات هستند.گروهی از رهبران صهیونیست 
به رهبری مناخیم بگین راست و شق در پای 
اند.پرتگاه  ایستاده  انتظار  به  هواپیما  پلکان 
می  بر  در  مرا  ای  احمقانه  است.امید  مهیبی 
گیرد مبنی بر این که سادات از هواپیما خارج 
رود.بغض  می  سیاهی  شد.چشمم  نخواهد 
گیرد.رییس جمهور مصر ظاهر  را می  گلویم 

می شود،نورافکن ها پرده شب را شکافته اند.
دست ها در یکدیگر فشرده می شوند.سادات 
در برابر پرچم اشغالگران به احترام می ایستد 
روی  شود.بر  می  نواخته  سرود صهیونیسم  و 
گونه بسیاری از رفقایمان قطرات اشک دیده 
می شود.دیگر عصبانیتم صد چندان می شود.

آیا ممکن است که رییس جمهور مصر مثل 
وزیر  نخست  که  باشد  نکرده  احساس  من 

اسراییل سیلی محکمی به ما زده است؟
دوم  ابوایاد)نفرد  آواره،خاطرات  فلسطینی 

سازمان فتح(
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به حال بی گمان  تا  از سال 1948  فلسطین 
دیده  خود  روی  فرا  را  بسیاری  مقدرات 
های  صلح،جنگ  متعدد  های  است.پیمان 
متوالی،درگیری های داخلی و ... همه و همه 
سبب شده تا مردم فلسطین ارزش هر وجب از 
خاک کشورشان را با دقت دریابند.در این میان 
سازمان  قامت  در  سالها،دوجبهه  گذشت  با  و 
که  اند  آمده  بوجود  مختلف  های  نهاد  و  ها 
در ادبیات سیاسی خود فلسطینی ها با عنوان 
منطقیون یا طرفداران ایجاد دو کشور اسراییل 
و فلسطین در خاک فلسطین و جبهه رفض یا 
طرفداران عدم موافقت در برابر طرح تشکیل 
دولت کوچک فلسطین در کنار دولت اسراییلی 
گردش  و  زمان  شوند.گذشت  می  شناخته 
دوطرف  این  از  هرکدام  تا  شده  سبب  ایام 
اعمال  برای  را  فلسطین  خاک  از  ای  منطقه 
سیاست هایشان در اختیار داشته باشند.کرانه 

باختری رود اردن )west bank( در اختیار 
خودگردان  تشکیالت  یعنی  طرفدارانمذاکره 
 Gaza(غزه نوار  و  گرفته  قرار  فلسطین 
تنها  که  است  سازمانهایی  اختیار  در   )strip
یک فلسطین واحد را به رسمیت می شناسند 
بر  اسراییل  نام  به  را  و هیچ گونه موجودیتی 

نمی تابند..
سال  از  فلسطین  نقشه  به  نگاهی  ابتدائ  در 
1948 تا به امروز می افکنیم تا بیشتر مشخص 
رفته  اسالم  تن  پاره  بر  اتفاقاتی  شود که چه 
است،سپس با معرفی گروه ها و نهادهای برتر 
مشخص  و  کشور  این  سرنوشت  در  موثر  و 
کردن خطوط فکری آن ها به بررسی سیاست 
آخر  در  و  پرداخت  خواهیم  آنها  اجرایی  های 
نیزبرآنیم تا به یک تحلیل نسبتا جامع در مورد 

کارایی این دو راه حل موجود بپردازیم.

نقشه یک: فلسطین در گذر زمان

فلسطین، از 1948 تا امروز
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کلی  قطعیت  جدولها  در  درج شده  مطالب   -
ندارد.به این معنا که ممکن است گروهی در 
ابتدا جزء طرفداران فلسطین واحد بوده باشد 
و به مقاومت پایبند باشد اما اکنون از موضع 
خود عدول کرده و در جایگاه طرفدارانمذاکره 
درجه بندی گردد و بالعکس.این گونه تغییر ها 
در تاریخ فلسطین  به هیچ وجه کم نبوده است

طرفداران مذاکره-طرفداران مقاومت:
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سال نام جنگردیف
سرنوشتمدتجنگ

1948جنگ استقالل1
تقریبا 
یک 
سال

با اعالم تاسیس اسراییل،ارتش ها و 
چریک های عرب به مناطق اشغال 

شده حمله کردند
جنگ مدت یکسال با حمالت گاه و 

بیگاه ادامه پیدا کرد
نهایتا اعراب شکست خوردند و اسراییل 

توانست موقعیت خود را در سرزمین 
های اشغالی تثبیت کند

نه ماه1956جنگ کانال سوئز2

با اعالم ملی شدن کانال سوئز توسط 
مصر،کشورهای فرانسه اسراییل و 

انگلیس به آن حمله کردند
اسراییل مدعی شد حق عبور از آب 

های آزاد از او سلب شده
شوروی از مصر حمایت کرد

اسراییل فرانسه و انگلیس از خاک 
مصر عقب نشینی کردند

مجمع عمومی اقدامات سه کشور را 
محکوم کرد 

کانال سوئز ملی شد

  نتایج مذاکره- مبارزه در 9جنگ :
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6 روز1967جنگ 6 روزه3

در پی درگیری ارتش کشور های عربی 
با ارتش اسراییل،اسراییل توانست 

غزه،قدس و کرانه باختری را اشغال 
کند

اراضی اسراییل در فلسطین 3 برابر شد
1 میلیون فلسطینی آواره شدند

صحرای سینا از مصر و بلندی های 
جوالن سوریه توسط اسراییل اشغال 

شد
ارتش اسراییل پیروز جنگ ماند

4

جنگ 
رمضان)جنگ یوم 

کیپور یا جنگ 
اکتبر(

20 روز1973

ارتش های عربی مخفیانه در روز 
کیپور)از جشن های مذهبی یهود( به 

اسراییل حمله کردند و خط دفاعی بارلو 
اسراییل ار در هم شکستند

جوالن و صحرای سینا آزاد شد
ارتش اسراییل مناطق را دوباره تصرف 

کرد
ایجاد شوک نفتی در جهان به علت 

جنگ و افزایش بهای نفت
انعقاد قرارداد آتش بس میان طرفین

پیروزی اسراییل
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5
جنگ اول 

لبنان)صلح برای 
الجلیل(

سه 1982
سال

*هدف:اخراج رزمندگان فلسطینی 
از لبنان، روی کار آوردن یک رئیس 

جمهور مسیحی طرفدار اسرائیل 
بیروت محاصره شد

عدم رویارویی جنبش امل با اسراییل
مقاومت 42 روزه گروهی در ضاحیه که 
اعالم می کردند از پیروان امام خمینی 

هستند
بیروت  از مبارزان فلسطینی خالی شد
19000 نفر در این جنگ کشته شدند

6

جنگ تموز یا 
ژوئیه)لبنان(
جنگ دوم 

لبنان)اسراییل(
33 روز2006

*هدف:عملیات الوعد الصادق حزب اهلل 
باعث کشته شدن سه سرباز اسراییلی 

ودستگیری دو نظامی اسراییل شد 
حزب اهلل این کار را برای فشارآوردن 
برای آزادسازی زندانیان لبنانی انجام 

داد
هدف قرارگرفتن حیفا برای اولین بار 

توسط حزب اهلل
متهم شدن اسراییل به جنایات جنگی 

توسط عفو بین الملل
کشتار مردم در منطقه قانا

آزادسازی اسرای درخواست شده 
حزب اهلل و تبادل اجساد کشته ها بین 

اسراییل و لبنان
تظاهرات صد هزارنفری در اسراییل با 
خواسته ی استعفای اولمرت به دلیل 

ناکامی در جنگ
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7

جنگ کشتار 
غزه)فلسطین(
عملیات سرب 
گداخته)اسراییل(

22 روز2009

هدف:خلع سالح غزه،آسیب زدن به 
حماس و جلوگیری از قاچاق سالح 

به غزه
بیشترین کشته ها و زخمی های 

فلسطین درطول یک روز از زمان 
تاسیس اسراییل

شورای حقوق بشر اسراییل را به نقض 
فاحش حقوق بشر متهم کرد

دولت اسراییل این جنگ را پیغامی 
برای حزب اهلل و ایران دانست

اعالم آتش بس یک جانبه توسط 
اسراییل

1440 کشته فلسطینی

جنگ ستون 8
8 روز2012ابرها)اسراییل(

ترور معاون فرمانده گردان های قسام
هدف قرارگرفتن تل آویو برای اولین 

بار
استفاده از موشک های فجر 5 ایرانی 

در هنگامه جنگ
اعالم آتش بس

اسرائیل تمام اقدامات خصمانه علیه 
نوار غزه را از زمین و هوا متوقف کرد 
و مقاومت نیز دیگر موشکی به سمت 

اسراییل شلیک نخواهد کرد
163 شهید
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9

جنگ بنیان 
مرصوص)فلسطین(

تیغه 
محافظتی)اسراییل(

51 روز2014

*هدف:مسدود کردن تونل های نفوذ 
مقاومت،خلع سالح غزه

مرگبارترین نبرد از زمان انتفاضه دوم
کشتار مردم شجاعیه و خزاعه

سازمان حقوق بشر اسراییل را به 
جنایت جنگی متهم کرد

محکوم کردن مقاومت و حمایت از 
اسراییل توسط آمریکا

استفاده از پهباد های ایرانی در هنگام 
جنگ

اعالم آمادگی ایران برای مسلح سازی 
کرانه باختری

اعالم آتش بس،ناتوانی اسراییل در 
خلع سلح مقاومت،بازشدن گذرگاه ها 
برای مردم غزه،مذاکره برای تاسیس 

فرودگاه و بندر بین المللی غزه
2040 نفر کشته

از سال 2000 میالدی به بعد و با شکل گیری کامل گروه های مقاومت در فلسطین 
اسراییل نه تنها نتوانسته یک وجب از خاک فلسطین را دوباره به اشغال در آورد بلکه در 

همه موارد درخواست آتش بس کرده است.این در حالی است که در جنگ های قبلی 
همواره اسراییل خود را پیروز میدان می دانست.

در جنگ های پس از سال 2000 و با مقاومت مردم فلسطین در برابر اسراییل،این رژیم 
هر بار به بهانه این که گروه های مقاومت از سپر انسانی در مقابل ارتش اسراییل استفاده 
می کنند به کشتار مردم می پردازدو در تمامی موارد نیز از سوی گروه های حقوق بشری 

به جنایات جنگی و نقض حقوق انسانی متهم شده است
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قطبی  دو  نتایج  بتوانیم  بیشتر  که  این  برای 
کنیم  فهم  را  فلسطین  در  ومذاکره  مقاومت 
دو  این  کننده  اجرا  سازمانهای  شناخت  از 
حد  در  جهت  همین  نیست.به  رویکردگریزی 
فاصل تبیین ستیزه های فلسطین و اسراییل 
جهت  را  فصلی  باید  مذاکراتمذاکرهگرانه  و 
شناخت گروه های موثر فلسطینی تخصیص 
داد.البته که تعداد گروه ها و نحله های فکری 
زیر  موارد  به  منحصر  و  محدود  فلسطین  در 

نیست.
طرفداران  که  دیدیم  اول  قسمت  در  پیشتر 
که  هایی هستند  گروه  و  افراد  اکثرا  مقاومت 
در نواره غزه کنترل اوضاع را در دست دارند 
اسراییلند  با  طالبمذاکره  که  هایی  گروه  و 
اعمال  مشغول  اردن  رود  باختری  کرانه  در 
بر  بنا  نیز  اینجا  هستند.در  هایشان  سیاست 

همان تقسیم بندی پیش خواهیم رفت.

آرمان  برای مقاومت اسالمی و  اگر بخواهیم 
فلسطین گروه ها و جنبش هایی را ذکر کنیم 
المقاومه  حماس)حرکه  سازمان  دو  شک  بی 
های  قسمت  اسالمی  جهاد  و  االسالمیه( 

اصلی را شکل می دهند.

-حرکه المقاومه االسالمیه)حماس(

     
پرچم رسمی:         

شاخه نظامی:

                
گردان های قسام    

مشعل- یاسین-خالد  احمد  رهبران:شیخ 
اسماعیل هنیه
تاسیس:1987

هدف :آزادی تمامی خاک فلسطین
محل فعالیت:غزه-کرانه باختری

دفتر:غزه
دین:اسالم-سنی حنفی

رسانه:شبکه تلویزونی االقصی

  تفکرمذاکره-مقاومت:

  تفکرمذاکره-مقاومت:
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حماس در سال 1987 یعنی مقارن با انتفاضه 
اول )انتفاضه سنگ( اعالم موجودیت کرد،یک 
سال بعد میثاق 40 صفحه ای جنبش حماس 
اساسی درج  منتشر شد که در آن چند اصل 

شده بود:
- حماس جنبشی است علیه اشغال  فلسطین 

در سرتاسر کشور
- فلسطین یک کشور اسالمی است.

فلسطین  سرزمین  که  است  معتقد  -حماس 
سرزمین موقوفه اسالمی بر نسلهای مسلمانان 
تا روز قیامت است و چشم پوشی از تمام و یا 
قسمتی از آن درست نمی باشد و این امر در 
دست هیچ کشور عربی و یا تمامی کشورهای 

عربی نیست. 
-حماس معتقد است که راه حلی برای مسأله 
هر  بر  جهاد  و  نیست  جهاد  با  جز  فلسطین 

مسلمانی واجب عینی است

 جدایی راه حماس و ساف هنگامی عملیاتی 
آزادیبخش  سازمان  و  اسرائیل  که  شد  تر 
توافق  به  اسلو  موافتنامه  مورد   در  فلسطین 
اسالمی  جهاد  سازمان  و  حماس  رسیدند، 
نیز توافق کردند که این پیمان یک سیاست 
گروه  برخالف  همه  این  با  است.  خیانتکارانه 
جهاد اسالمی، حماس به زودی به یک جناح 
در  شد.  تقسیم  نظامی  جناح  یک  و  سیاسی 
بین  در  کوشید  می  سیاسی  جناح  که  حالی 
فلسطینی ها نفوذ کند، جناح نظامی حمالت 
سنگینی را علیه اسرائیل به راه می انداخت. در 
حالی که حماس هر چند گاه بعد  از حمالت 
به  اسالمی  نمود، جهاد  آتش بس می  اعالم 

حمالت اش  بی وقفه ادامه می داد.
و  عرفات  یاسر  مرگ  از  پس  سال 2006  در 

قتل شیخ احمد یاسین، حماس برای نخستین 
نا  دلیل  به  کرد.  شرکت  انتخابات  در  بار 
ساف،  سیاست  و  فساد  از  زیاد  های  رضایتی 
به  و  شد  انتخابات  این  بزرگ  برنده  حماس 
فلسطین  قانون گذاری  مجلس  حاکم  حزب 
تبدیل شد .این امر سبب شد تا اسماعیل هنیه 
خودگردان  حکومت  نخست وزیر  عنوان  به 

فلسطین معرفی شود.
هماهنگی  هیچ  تقریبا  ساف  و  حماس  بین 
هدف  ساف  که  چرا  ندارد  وجود  کاملی 
دموکراتیک  دولت  برپایى  را  خود 
مبارزه  راه  از  فلسطین  در  غیرمذهبى 
گروه  یک  حماس  اما  داند  مى  مسلحانه 
در  و  محدود  همکاری  البته  است.  اسالمی 
امور معین بین این دو سازمان وجود دارد.  اما 
روابط بین دو طرف در حالتی از فراز و نشیب 
قرار دارد که هر از چندگاه تغییر می کند. مثال 
تشکیل  برای  فتح  و  حماس   1390 سال  در 
دولت وحدت ملی توافق کردند. رژیم اسراییل 
تشکیل  راه  در  و  کرد  محکوم  را  توافق  این 
آن کارشکنی کرد واین باعث شد روند توافق 
سه سال به عقب بیفتد.این دو گروه بار دیگر 
امسال1393 برای تشکیل دولت وحدت ملی 

به توافق رسیدند. 
 موضع جمهوری اسالمی ایران در قبال حماس 
آن است که این گروه را به رسمیت شناخته، 
علنًا از آن جانبداری و حمایت معنوی می کند 
و کمک های مالی فراوانی را به این گروه اهدا 
کرده است. یکی از فرماندهان نظامی حماس 
است  داشته  لندن  تایمز  با  که  گفتگویی  در 
بیان کرده که ایران مادر ما بوده و به ما 
اطالعات و تجهیزات نظامى داده و به 

لحاظ مالى از ما حمایت مى کند. 
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موضع  و  سوریه  های  آرامی  نا  شروع  با  اما 
اسد  بشار  دولت  ضد  بر  حماس  علنی  گیری 
اخوان  دولت  آمدن  کار  روی  همچنین  و 
مرسی  محمد  رهبری  به  مصر  المسلمینی 
سوریه  حکومت  از  همچنان  که  ایران  روابط 
حمایت می کرد، با رهبران حماس تیره شد و 
هردو طرف تمایل کمتری برای همکاری های 
دوجانبه از خود نشان دادند. این سردی روابط 
در  حماس  جنبش  از  ایران  حمایت  علی رغم 
جنگ 8 روزه پا برجا ماند. اما بعد از کودتای 
مصر و سقوط اخوانی ها در مصر، حماس که 
اصلی ترین حامی خود را از دست رفته می دید، 
حکومت  با  خود  روابط  کردن  تیره  دلیل  به 
تنگنای  در  را  خود  اخیر،  سال های  در  ایران 
شدید دیده و در صدد تجدید برقراری روابط 

با ایران برآمد. 

- حرکة الجهاد اإلسالمى فى فلسطین

شاخه نظامی:گردان های قدس

رهبران:شیخ عبدالعزیز عوده-فتحی شقاقی-
رمضان عبداهلل شلح
تاسیس:اواخر1970

مبارزه  طریق  از  اسرائیل  نابودی  هدف: 
شکل  با  فلسطین  ایجادکشور  و  مسلحانه 

حکومت اسالمی
دفتر:دمشق

محل فعالیت:غزه
دین:اسالم سنی

رسانه:شبکه تلویزیونی قدس

دهه 1970  اواخر  در  فلسطین  اسالمی  جهاد 
مصر؛  در  فلسطینی  دانشجوی  سه  توسط 
بشیر  و  عوده  عبدالعزیز  و  شقاقی  فتحی 
اسالمی  جهاد  از  بخشی  عنوان  به  موسی 
اینکه سنی  وجود  با  آن ها  تشکیل شد.  مصر 
به  که  ایران  اسالمی  انقالب  از  اما  بودند، 
بود،  شده  منجر  دینی  حکومت  یک  برپایی 
در  شقاقی   فتحی  بودند.  گرفته  زیادی  تأثیر 
حل  راه  تنها  خمینی  امام  کتاب   1979 سال 
در  کتاب  این  تالیف  دلیل  به  که   نگاشت  را 
مصر بازداشت شد. او سپس در سفرهایش به 
لبنان رفت و با حزب اهلل که با همکاری ایران 
ایجاد شده بود، ارتباط خوبی برقرار کرد.همین 
که در سال 1993 توافقنامه اسلو بین سازمان 
آزادیبخش فلسطین )ساف( و اسرائیل صورت 
با آن  با مخالفت  گرفت، گروه جهاد اسالمی 
نقش رهبری کننده ای در جنبش مقاومت به 

دست آورد. 
مالت  در   1995 اکتبر   26 در  شقاقی  فتحی 
از آن  توسط مأموران موساد کشته شد. پس 
ریاست این سازمان به رمضان عبداهلل رسید.

است  زیرزمینی  جنبش  یک  اسالمی  جهاد 



13

ابهام  از  پرده ای  پس  را  خود  فعالیت های  و 
نهان می کند. با این حال با توجه به رویدادها 
می توان از میزان این حضور آگاهی پیدا کرد. 
حضور  دالیل  مهم ترین  از  مثال  عنوان  به 
تظاهراتی  غربی،  کرانه ی  در  اسالمی  جهاد 
است که در صحن مسجداالقصی در اعتراض 
به حوادث مکه و کشته شدن تعدادی از حجاج 

ایرانی، در سال 1987 سازماندهی کرد.

جهاد اسالمی نیز در عمل اصولی را برای خود 
برگزیده است که اساسی ترین آن ها عبارتند 

از:
روی  بر  معامله  نوع  هر  از  اسالمی  جهاد   -
حقمان در تمامی وطن و یا آمادگی برای چشم 
پوشی بر یک وجب از سرزمین مقدسمان به 

خدا پناه می برد
حقوق  از  شکلی  و  نوع  هر  در  مقاومت   -
مقاومت  گروه های  و  فلسطین  ملت  قانونی 
است و مقاومت مسلحانه، موفق ترین نوع آن 

به شمار می رود
سیاسی  ساختار  از  بخشی  عنوان  به  ما   -
فلسطین در فرایند آشتی ملی حضور خواهیم 
نخواهیم  سهیم  آینده  حکومت  در  اما  یافت، 

بود
مقاومت  حرکت  از  بخشی  عنوان  به  ما   -
اسالمی به هیچ وجه دخالت نظامی علیه یک 

کشور عربی و اسالمی را نمی پذیریم
با  مماشات  و  همزیستی  اسالمی  جهاد   -
رژیمهایی را که روابط مستحکمی به استعمار 
و  مصر  سعودی  عربستان  مثل  دارند  غرب 
اردن، مورد انتقاد قرار داده و آن را رد می کند.

اسالمی  جهاد  فلسطینی  گروه های  میان  در 

دو  هر  دارد.  حماس  با  را  نزدیکی  بیشترین 
آن ها اسالم گرا هستند، هر دو آن ها موجودیت 
هدف  با  و  نشناخته  رسمیت  به  را  اسرائیل 
نظامی  عملیات های  می جنگند.  آن  نابودی 
انجام می دهند  مشترکی را علیه اسرائیل به 
اخوان المسلمین  جنبش  جریان  در  دو  هر  و 
در مصر شکل گرفتند و هر دو مورد حمایت 
دارند.  قرار  ایران  سیاسی  و  مالی  گسترده 
هیچ  در  تاکنون  حماس  برخالف  آن ها  اما 
فلسطین  خودگردان  دولت  در  انتخاباتی 
و  سیاسی  فعالیت های  و  نکرده اند.  شرکت 

اجتماعی چندانی ندارند.

و  المللی  بین  های  فشار  دلیل  به  گروه  این 
قانونی  غیر  عرفات  یأسر  جانب  از  اسرائیل 
بود.  اثر  این کار بی  البته  بود که  اعالم شده 
آنها بازهم از نوار غزه عملیات شان را انجام 

می دادند.
جهاد اسالمی  در مورد بحران سوریه ضمن 
سوریه  در  خارجی  مداخله  با  مخالفت  بیان 
کرده  طرفی  بی  اعالم  بحران  این  به  نسبت 

است.
آن  اسالمی  جهاد  مورد  در  توجه  جالب  نکته 
است که همزمان اسراییل و اخوان المسلمین 
شیعی  جنبش،جنبشی  این  که  کنند  می  ادعا 
و ساخته ی مستقیم نظام جمهوری اسالمی 
ایران است. در مارس 2012  بنیامین نتانیاهو 
اسالمی  جهاد  اسرائیل،  وقت  نخست وزیر 
کرد  توصیف  ایرانی«  کاماًل  تشکل  »یک  را 
بانی  و  ایران صاحب  که »جمهوری اسالمی 
آموزش  تسلیحات،  و   ... است  سازمان  این 
ایران  از  همگی  را  لجیستیک  کمک های  و 
به  پاسخ  در  اسالمی  می کند«.جهاد  دریافت 
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که:»  است  کرده   اعالم  بارها  ها  ادعا  این 
به دروغ می گویند جهاد اسالمی یک جنبش 
شیعی است. خدا می داند و آنها نیز می دانند که 
را نسبت  دروغ می گویند و ما موضع خویش 
به تمام نیروها از خالل روش گرایی اسالمی 
اسالمی  مورد جهاد  در  تعیین می کنیم«.البته 
این نکته قابل توجه است که همزمان جهاد 
پی  در  که  است  کرده  اعالم  مکررا  اسالمی 
است. تهران  به  بیشتر  هرچه  شدن  نزدیک 

برای مثال در خالل 8 سال دفاع مقدس،شیخ 
عبدالعزیز العوده در حمایت از ایران گفته بود:» 
علیه  جنگ  استمرار  در  خمینی  امام  تصمیم 
عراق یک تصمیم حکیمانه است. ما معتقدیم 
جنگ  یک  مانند  عراق  و  ایران  جنگ  که 
نتایج غیرعادی خواهد شد و  به  سنتی منجر 
چهره ی منطقه را به طور کامل تغییر خواهد 
مؤثر ترین  و  مهم ترین  فلسطین،  انقالب  داد. 
می باشد  درمنطقه  ملی  بخش  آزادی  جنبش 
با  را  پیمانهایش  که  است  انقالب  این  بر  و 
انقالب  این  حقیقی  متحد  که  ایران  انقالب 

می باشد قوی ومستحکم سازد.«

یک  عربى،  فلسطین  یک  سازش: 
اسراییل یهودی

در مقابل سازمانهایی که معتقد به ایستادگی 
هستند،دو  اسراییل  مقابل  در  کمال  و  تمام 
سعی  که  دارند  وجود  دیگر  عمده  سازمان 
اسراییل  کنار  در  کشورفلسطین  کنند  می 
بر  سازمانها  شود.این  شناخته  رسمیت  به 
را  اسراییل  توان  نمی  دیگر  که  اعتقادند  این 
شکست داد بنابراین در هر قسمتی ازفلسطین 
ولو این که بسیار کوچک باشد باید یک کشور 

تاسیس کرد.اگرچه در حیطه نظر ممکن است 
تا  ها  این گروه  تفکر  ای منطق  لحظه  برای 
حدی موجه جلوه کند اما درحوزه ی اجرایی و 
در فصل بعد خواهیم دید که مذاکرات صلحی 
ماجرای  راه حل  دارند  ادعا  سازمانها  این  که 
به  چندانی  موفقیت  گاه  هیچ  است  فلسطین 

دست نیاورده است.

- منظمة التحریر الفلسطینیة)ساف(

عوده-یاسر  شقیری-یحیی  رهبران:احمد 
عرفات-محمود عباس

تاسیس:1964
بازگرداندن مردم به میهن و تشکیل   : هدف 

یک دولت دموکراتیک در فلسطین 
دفتر:رام اهلل

رییس جمهور:محمود عباس
نخست وزیر:اسماعیل هنیه

دین:اسالم-سنی 
احزاب  از  ازکنفدراسیونی  است  عبارت  ساف 
جبهه  خلق،  جبهه  ملی،  فلسطینی)گروههای 
دموکراتیک، جنبش فتح و ... ( که در بیشتر 
رسمی  نماینده  عنوان  به  جهان  کشورهای 
سازمان  می شود.  شناخته  فلسطین  مردم 
در   1974 سال  از  فلسطین  آزادی بخش 
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رسمیت  دارد.این  عضویت  نیز  ملل  سازمان 
خاص  اعتباری  و  وجهه  ساف  به  بین المللی 
بخشید که مشارکت فعال نخبگان فلسطینی 
را  از جانب دیگر کشورها  و شناسایی رسمی 
نوامبر  در  عرفات  بعد  یکماه  داشت.  پی  در 
1974 بعنوان نماینده مردم فلسطین در مجمع 
عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد. وی که 
در یک دست تفنگ و در دست دیگر شاخه 
که  خواست  حاضرین  از  بود  گرفته  را  زیتون 
شاخه زیتون که سمبل صلح می  باشد، بر زمین 
قطعنامه  در  عرفات  سخنرانی  از  نیفتد.بعد 
مورخ 22 نوامبر 1974 که شماره آن 323 می 
در  مردم  تأیید حق  ملل ضمن  باشد سازمان 
استقالل و داشتن حاکمیت ملی، ساف نیز به 
سازمان  در مجمع عمومی  ناظر  عنوان عضو 
ملل متحد پذیرفت. ساف اولین سازمان آزادی 
بخش بود که در تاریخ سازمان ملل متحد به 

عضویت آن پذیرفته می شد.
از سالهای 1947 تا 1988 گروه فتح به فکر 
تسلط کامل بر ساف افتاد و علی رغم مشارکت 
با توجه  فعال کلیه گروههای فلسطینی؛ فتح 
به امکانات مالی و نظامی و منابع انسانی که 
در اختیار رهبر آن قرار داشت "ساف " را در 
اختیار گرفت و ریاست "ساف " را از آن خود 

نمود.
در  که  فلسطین  اول  انتفاضه  که  هنگامی 
آغاز  شمسی(  هجری   1365(  1987 سال 
بخشیدن  پایان  برای  مادرید  کنفرانس  و  شد 
انجامید  شکست  به   1991 سال  در  آن  به 
مذاکراتی به صورت سری در نروژ انجام شد 
رییس  عرفات،  یاسر  حضور  با  سرانجام  که 
اسحاق  فلسطین،  آزادی بخش  سازمان  وقت 
رابین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی و 

بیل کلینتون رییس جمهور وقت امریکا امضا 
ایجاد دولت خودگردان  شد.پیمان اسلو باعث 
فلسطین با وظیفه کنترل مناطق تحت سیطره 
که  مذاکراتی  شد؛  مذاکرات  روند  پیگیری  و 
قرار بود پس از 5 سال به نتیجه برسد و دولت 
مستقل فلسطینی تشکیل شود. گذشت زمان 
ثابت کرد که رژیم صهیونیستی به هیچ کدام 
از تعهدات خود عمل نکرد و تا امروز حاضر به 

پذیرش دولت مستقل فلسطینی نشده است.
در  مقاومت  طرفداران  به  خطاب  ساف  رهبر 
می  را  مسئله  بودند»شما  گفته   1978 سال 
پیچانید.در خاورمیانه سه مشی کامال جداگانه 
وجود دارد.یکی به تسلیم منجر می شود و این 
است.خط  مصر  جمهوری  ریاست  خط  همان 
دیگر به ماجراجویی ختم می شود و این خط 
شماست وخط سوم خط ماست که با توجه به 
واقعیت های عینی موجود از هردو خطر پرهیز 

می کنیم«
نیروی  خود  امور  کردن  اجرایی  برای  ساف 
آزادی بخش  ارتش  نام  به  انتظامی  نظامی و 
نظارت  تحت  ارتش  داراست،این  را  فلسطین 
 " "ساف  بانی  عربی  کشورهای  غیرمستقیم 
فعالیت می  کند. واحدهای آن و درجه و سلسله 
مراتبش مانند ارتشهای سوریه و عراق و مصر 
است. این ارتش شش هزار افسر و سرباز دارد 
دارد.  استقرار  سوریه  در  آن  اعظم  بخش  که 
سایر  و  عربی  کشورهای  را  آن  مالی  بودجه 
از  پس  می  کند.  تأمین  فلسطینی  نهادهای 
شکست اعراب در 1967 این ارتش کاماًل از 

هم گسیخته به نظر می  رسد. 
از زمان آغاز انتفاضه دوم، حکومت خود گردان 
فلسطین در حال از دست دادن وجه خود هم 
در مناطق فلسطینی نشین )نوار غزه و کرانه 
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باختری( و هم در خارج از کشور، می باشد.
دولت  با  گوناگون  مذاکرات  امر  متولی  ساف 
اسراییل است که در فصل بعدی مشروح آن 

را مشاهده خواهیم کرد

-حرکه التحریر الفلسطین)فتح(

شاخه های نظامی:

کتائب شهداء االقصی

العاصفه
خلف-فاروق  عرفات-صالح  رهبران:یاسر 

قدومی-محمود عباس

تاسیس:-1959کویت
دفتر:رام اهلل

مرام:چپ میانه-ملی گرا
دین:اسالم سنی

بزرگترین عضو سازمان آزادی بخش فلسطین

فتح  نظامی  بیانیه  ژانویه1965اولین  اول  در 
به امضای العاصفه منتشر شد و زمان زیادی 
گذشت تا مشخص شود که العاصفه چیزی جز 
شاخه نظامی جنبش فتح نیست.در 28 ژانویه 
همان سال اولین بیانیه سیاسی  فتح همچنان 
با نام العاصفه منتشر شد.در خاتمه بیانیه آمده 
بود تا زمانی که فلسطین آزاد نشده و جایی را 
که شایسته اوست در قلب ملت عرب باز نیافته 

سالح خود را بر زمین نخواهیم گذاشت.
فتح در تاریخ خود دو جنگ را درکارنامه دارد.

سپتامبر  نبرد  و  ها  اسراییلی  با  کرامه  نبرد 
1970 با دولت اردن

توسط  مونیخ  المپیک  گروگانگیری  ماجرای 
فتح  جنبش  به  وابسته  سیاه  سپتامبر  سازمان 

اتفاق افتاد 
فتح  فرماندهان  ترین  اصلی  از  خلف  صالح 
خصلت  ساف  به  فتح  که:ورود  داشت  اعتقاد 
گرفتار  داد.جنبش   کاهش  را  آن  انقالبی 
بروکراسی شد،رزمندگی خود را از دست داد. 
به معامله و مذاکره با دولت ها و رجال معتاد 
شد و به همین دلیل است که ما را بیش از آن 

که انقالبی بدانند سیاستمدار می دانند
پس از امضای توافقنامه اسلو، رهبران جنبش 
مخالفین  و  موافقین  دسته  دو  به  عماًل  فتح 
باعث  این وضعیت  تقسیم شدند.  روندمذاکره 
شد تا گردهمایی عمومی جنبش فتح تشکیل 

نشود. 
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یاسرعرفات رئیس جنبش فتح و رئیس کمیته 
قاهره  در  نیز   1993 سال  در  ساف  اجرایی 
که  کرد  امضا  رابین  اسحاق  با  ای  توافقنامه 
در  فلسطینیان«  »خودمختاری  آن  براساس 

نوار غزه و اریحا به اجرا درمی آمد. 
انعقاد  از  پس   1977 نوامبر  در  فتح  جنبش 
را  دیگری  مشی  خط  دیوید،  کمپ  قرارداد 
مبتنی بر نظامیگری جدید در پیش گرفت و 
در ماه دسامبر، در اجالس مقاومت در طرابلس 
شرکت جست و سوگند یاد کرد که نه اسرائیل 
را به رسمیت بشناسد و نه بر سر میز مذاکره 

با آنها بنشیند و نه از در صلح با آنها در آید. 
با آغاز انتفاضه االقصی برخی از رهبران فتح 
در صدد تأسیس یک شاخه نظامی برآمدند تا 
خالء مربوط به حضور نظامی این جنبش در 
شاخه  این  کنند.  جبران  نوعی  به  را  انتفاضه 
نظامی گردانهای شهدای االقصی نام گرفت 

فتح برخالف حماس از سوی هیچ دولتی به 
و  نمی شود  شناخته  تروریستی  گروه  عنوان 

خواهان نابودی کشور اسرائیل نیست.

       مذاکراتى برایمذاکره
پس از بررسی جنگ ها و منازعات اسراییل-

فلسطین و بررسی سازمان ها و جنبش های 
طرفدارمقاومت ومذاکره نوبت به آن می رسد 
طرفین  میان  مذاکراتمذاکره  به  نگاهی  که 
بیاندازیم.تا به حال 15 مذاکره میان اسراییل و 
طرف فلسطینی برای ایجاد صلح برگزار شده 
که با توجه به شرایط عینی همگی ناکام بوده 

اند.
- طرح راجرز 1970-1972

در نیمه سال 1969 جنگ فرسایشی در جبهه 
با شدت  )اسرائیل(  و  مصر  میان  سوئز  کانال 
در جریان بود.ایاالت متحده به دنبال هراس 
برای منافع خود دیپلماسی خود را به حرکت 
درآورد. این حرکت، به خصوص پس از آنکه 
جنگ فرسایشی بعدی تازه یافت و )اسرائیل( 
حمله های هوائی خود را به اعماق خاک مصر 
رساند و طرف عربی نتوانست به همان شیوه 

مقابله به مثل کند، شدت یافت. 
دولت آمریکا، پیشنهاد خود را درمورد به اجراء 
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امنیت  شورای   242 شماره  قطعنامه  گذاشتن 
در نامه ای که ویلیام راجرز به وزرای خارجه 
هر یک از کشورهای مصر و اردن و )اسرائیل( 
نام  که  آمریکائی،  وزیر  کرد.  مطرح  فرستاد، 
ـ  شد  شناخته  راجرز  ابتکار  به  و  شد  ذکر  او 
در تاریخ 25/6/1970 اعالم کرد که دولت او 
یک اقدام سیاسی تازه ای را در خاورمیانه آغاز 
رسیدن  مذاکرات  این  از  هدف  و  است  کرده 
به یک توافق برای برقراری صلح عادالنه و 

همیشگی بین طرفها است
زمانی که وزیر آمریکائی پیشنهاد خود را مطرح 
می کرد، ایاالت متحده از )اسرائیل( خواست تا 
اولین کشوری نباشد که آنرا مردود اعالم می 
آنکه طرح  از  پس  اسرائیل  اما حکومت  کند. 
آمریکائی را بررسی کرد ـ از همان ابتدا برای 
گرفتن امتیاز بیشتر ـ آنرا رد کرد. پس از آنکه 
دریافت  را  )اسرائیل(  منفی  پاسخ  واشنگتن 
که  داد  اطمینان  آن  دولت  به  بالفاصله  کرد، 

امریکا بازهم )اسرائیل( را به انواع سالحهای 
دفاعی مجهز خواهد کرد و کمکهای مالی را 

ادامه خواهد داد
بیانیه  در  هم  فلسطین  بخش  آزادی  سازمان 
ای که در تاریخ 25/7/1970 صادر کرد ابتکار 
قطعنامه  فلسطین  »ملت  کرد.  رد  را  آمریکا 
شورای امنیت و تمامی شیوه های اجرأ آن از 

جمله طرح راجرز را، رد می کند« 

-کنفرانس مادرید 1991-1993
کنفرانس مادرید از 30 اکتبر 1991 آغاز شد 
و سه روز ادامه داشت. این کنفرانس در زمره 
المللی برای به جریان  اولین تالش های بین 
خاورمیانه  صلح  اصطالح  به  روند  انداختن 
ایاالت  با حمایت  و  اسپانیا  میزبانی  به  بودکه 
متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی برگزار 
با  شد.در این مذاکرات، طرح صلح آمریکایی 
این  برابر صلح« مطرح شد.  در  شعار »زمین 
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طرح، نقطه عطف تالشهای به اصطالح صلح 
وقت  جمهور  رئیس  پدر،  بوش  جرج  جویانه 

آمریکا و وزیر خارجه اش جیمز بیکر بود.
در آغاز این  گفت وگوها، هیأتهای آمریکایی 
فلسطینی  کنندگان  مذاکره  از  اسرائیلی  و 
حتی  کنند.  محکوم  را  انتفاضه  تا  خواستند 
هرگونه  اعطای  شرط  صهیونیستی  رژیم 
امتیاز به فلسطینیان کرانه غربی و نوار غزه را 

خاموش کردن انتفاضه قرار داده بود.
کنفرانس مادرید دوازده دور به طول انجامید 
و در نهایت هم بدون نتیجه خاصی به پایان 

رسید.

-پیمان اسلو1993
مخفیانه  مذاکره  سري  ازچند  پیمان،پس  این 
رژیم  و  فلسطیني   کنندگان  مذاکره  بین 
ادامه  پی  در  و  نروژ  میزباني  به  صهیونیستي 

انتفاضه اول فلسطین شکل گرفت. 
این مذاکرات به صورت سری در بنیاد فافو در 

اسلو ، واقع در نروژ انجام شد و پس از آن در 
یک مراسم رسمی در واشنگتن دی سی در 13 
سپتامبر 1993 با حضور یاسر عرفات ، رئیس 
وقت ساف؛ اسحاق رابین ، نخست وزیر وقت 
اسرائیل و بیل کلینتون ، رئیس جمهور وقت 
همچنین  پیمان  این  سند  شد.  امضا  آمریکا 
توسط محمود عباس از سوی ساف ، شیمون 
پرز از سوی اسرائیل ، وارن کریستوفر ، وزیر 
از  کوزیرف  آندره  و  آمریکا  وقت  خارجه  امور 

جانب روسیه امضا شده است.
کجی  دهن  که  توافقنامه  این  امضای  با 
آشکاری به آرمان فلسطین و قیام مردمی آن 
بود و به توافقنامه غزه ــ اریحا معروف بود، 
مرحله تازه سازی روابط با اسرائیل آغاز شد. 

خودگردان  دولت  ایجاد  زمینه  اسلو  پیمان 
فلسطین را ، با وظیفه ی کنترل مناطق تحت 
سیطره اش و پیگیری روند مذاکرات ، فراهم 
کرد. فلسطیني ها موفق شدند حکومت چندین 
شهر بزرگ در کرانه باختري و نوار غزه را به 
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دست بگیرند.اسرائل هم به بهانه موارد امنیتي 
حضور خود را در کرانه باختري حفظ کرد. بر 
سه  بر  تنها  خودگردان،  حکومت  اساس،  این 
نظامی  غیر  ـ  حاکمیت  باختری  کرانه  درصد 
رژیم صهیونیستی هر  قرار شد  و  پیدا کرد  ـ 
کرانه  شهرهای  ورودی  بخواهد،  که  وقت 
باختری را ببندد. حمل و نقل کاالهای تجاری 
بین غزه و کرانه باختری وبه عبارتی اقتصاد 
کل فلسطین در اختیار رژیم صهیونیستی قرار 
گرفت. در عوض اسرائیل متعهد شد که محل 
استقرار سربازانش را از مرکز شهرهای عمده 
به حومه  الخلیل(  استثنای  )به  باختری  کرانه 

آن منتقل کند.
به  ساف  اعتراف  جز  نتیجه ای  پیمان  این 
رژیم اسرائیل و مطرح شدن گزینه مذاکرات 
است.بعدها  نداشته  مقاومت  گزینه  مقابل  در 
درگیري میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستي 

شرایط را براي مذاکرات صلح برهم زد.

-موافقت نامه های هبرون و وای ریور 
1996

به  نامه  موافقت  دو   1999 تا   1996 سال  از 
نسبت کوچکتر بین ساف و رِزم صهیونیستی 
امضا شد که در هر دو مورد توجه قرارداد ها 
به خواسته های امنیتی اسراییل معطوف بود.

هبرون  واقعه  پی  هبرون:در  موافقتنامه   1-
نیازهای  به  نسبت  واکنش  در  و  )الخلیل( 
کرانه  سراسر  در  فلسطینیان  امنیتی  فزاینده 
غربی و نوار غزه، به ویژه در هبرون )الخلیل( 
و طبق قطعنامه 904 شورای امنیت )سازمان 
با  ساف  و  اسرائیل  هیأتهای  متحد(،  ملل 

یکدیگر مالقات کردند.
این توافقنامه که از آن تحت عنوان پروتکل 
آغاز  7ژانویه  روز  شود  مي  یاد  هم  هبرون 
شد و طي روزهاي 15 و 17 ژانویه1997 به 
استقرار  توافقنامه  این  از  هدف  رسید.  نتیجه 
مجدد نیروهاي ارتش اسرائیل در شهر هبرون 
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مطابق پیمان اسلو بود.
براي  سیاسي  توافقنامه  یک  یادداشت  این 
23اکتبر  در  که  بود  اسلو  پیمان  اجراي 
رژیم  وزیر  نخست  نتانیاهو  بین  سال1998 
اسرائیل و یاسر عرفات رئیس سازمان آزادي 
بخش فلسطین منعقد شد. این توافقنامه  در 
مرکز کنفرانس رودخانه واي مورد بحث قرار 
گرفت و در حضور بیل کلینتون در کاخ سفید 

امضا شد. 
سپتامبر   4 رویور:روز  وای  نامه  موافت   2-
تشکیالت  رئیس  عرفات،  یاسر   1999
نخست  باراک،  ایهود  و  فلسطین،  خودگردان 
وزیر اسرائیل، توافقنامه وای ریور را در شرم 
الشیخ مصر امضاء کردند. متن این توافقنامه 
توافقنامه هبرون  در اصل نسخه تعدیل شده 
است که زیرنظر آمریکا توسط بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر سابق اسرائیل امضاء شد. اما به 
جز در مورد عقب نشینی جزئی او از دو درصد 
هرگز  توافقنامه  این  فلسطین  اشغالی  اراضی 

به اجرا در نیامد. اصول توافقنامه وای ریو به 
این شرح بود:1 ـ گفت وگوهای صلح دایم2 
زندانیان4  آزادی  ـ  نیروها3  آرایش  تجدید  ـ 
بندر غزه7 ـ  ـ کمیته ها5 ـ گذرگاه امن6 ـ 

موضوعات شهر الخلیل8 ـ امنیت

-اجالس شرم الشیخ 2000-1
در پی دیدار آریل شارون از مسجداالقصی و 
کشتار بی رحمانه مسلمانان نمازگزار فلسطینی، 
سرزمینهای  در  انتفاضه)االقصی(  دیگر  بار 
انتفاضه  سرگیری  از  شد.  ور  شعله  اشغالی 
موقعیتی را فراهم کرد تا روند مذاکرات صلح 
خاتمه یافته و مبارزات مسلحانه برای نابودی 
کامل رژیم صهیونیستی گسترش یابد.بنابراین 
به منظور جلوگیری از به وقوع پیوستن چنین 
امری رژیم صهیونیستی و حامیان وی تالش 
کردند تا با تحت فشار قرار دادن فلسطینیان 
پایان  جدید  انتفاضه  و  ها  درگیری  موج  به 

بخشند. 
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مذاکرات شرم الشیخ با محور اصلی آتش بس 
ـ فلسطینی و با شرکت  میان طرفین اسرائیلیـ 
بیل کلینتون، یاسر عرفات، ایهود باراک، ملک 
عبدا...، حسنی مبارک، خاویر سوالنا دیپلمات 
بلندپایه اتحادیه اروپا، 16 اکتبر 2000در مصر 

برگزار شد. 
متفاوتی  واکنشهای  با  الشیخ  شرم  مذاکرات 
روبه رو بود. پیش از آغاز مذاکرات شرم الشیخ 
به  باختری  کرانه  و  نوارغزه  در  فلسطینیان 
مخالفت  طریق  این  از  تا  پرداختند  تظاهرات 
کنند.  ابزار  الشیخ  شرم  اجالس  با  را  خود 
در  که  خواستند  عرفات  از  تظاهرکنندگان 
اجالس شرم الشیخ شرکت نکند و هیچ گونه 

امتیازی به اسرائیل ندهد.
سرگیري  از  بر  طرف  دو  نشست  این  در 
دائمي  توافق  یک  به  رسیدن  براي  مذاکرات 
توافق کردند. در پایان نشست شرم الشیخ یک 
بیانیه صادر و توسط کلینتون قرائت شد . بیانیه 
انتفاضه  کردن  خاموش  مسئولیتهای  کلیه 

گذاشت  خودگردان  تشکیالت  عهده  بر  را 
رسیده  نتیجه  این  به  آمریکا  و  اسرائیل  زیرا 
انتفاضه  که خاموش کردن شعله های  بودند 
از عهده ارتش اسرائیل خارج شده است و باید 
این انتفاضه به دست خود فلسطینیان کنترل 
ابراز  باراک  نیز  اجالس  پایان  از  پس  شود. 
هدفهای  همه  گفت  و  کرد  عمیق  خرسندی 
این  در  آن  به  دستیابی  برای  وی  که  مهمی 
پایانی  بیانیه  کنفرانس شرکت کرده است در 
اعالم شده است. رئیس تشکیالت خودگردان 
در برابر خواسته های آمریکا و اسرائیل تسلیم 
و حاضر شد که شرایط آنها را بپذیرد و اسرای 
آزاد شده حماس و جهاد اسالمی را بازداشت و 

به زندانها بازگرداند.

- کمپ دیوید دوم2000
صلح  مذاکرات  رشته  به   2 دیوید  کمپ 
کمپ  در  که   2000 سال  در  خاورمیانه 
می شود.طرفین  اطالق   ، شد  برگزار  دیوید 
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جمهور  رییس  کلینتون  بیل  مذاکرات  این 
باراک نخست وزیر وقت  ایهود  آمریکا،  وقت 
اسرائیل و یاسر عرفات رئیس وقت تشکیالت 

خودگردان فلسطین بودند.
هدف از این نشست حل اختالفات اسرائیل و 
بود.  اشغالی  فلسطین  در  خودگردان  حکومت 
بحث بر سر حدود حکومت فلسطین، مالکیت 
فلسطینی،  آوارگان  بازگشت  المقدس،  بیت 
در  آب  تقسیم  و  نشین  یهودی  شهرک های 
کنار موضوع اصلی یعنی امنیت همواره موارد 
هرگونه  دارنده  باز  و  دو طرف  میان  اختالف 
همزیستی مسالمت آمیزمیان طرفین محسوب 

می شده است. 
هر  تالش  و  المقدس  بیت  مالکیت  موضوع 
برای  اسرائیلی  و  فلسطینی  هیأت  دو  از  یک 
مهمترین  خود  پایتخت  به  شهر  این  تبدیل 
موضوعی بود که بیشترین وقت نشست کمپ 
دیوید را به خود اختصاص داد. عرفات آشکارا 
کشور  تأسیس  اعالم  بر  مبنی  خود  عزم  بر 
المقدس  بیت  پایتختی  به  فلسطین  مستقل 
خطاب  دیوید  کمپ  در  وی  کرد.  می  تأکید 
رهبر  بود:»آن  گفته  آمریکا  جمهور  رئیس  به 
المقدس چشم  بیت  از  بخواهد  که  فلسطینی 
پوشی کند هنوز از مادر زاده نشده است.« این 
سران  رسمی  اعترافات  با  سرانجام  اجالس 
آمریکایی به شکست کامل، پس از دو هفته 
کشمکش بی حاصل در مرداد سال 1379 به 
عامل  را  عرفات  کلینتون  داد.  پایان  کار خود 

شکست کمپ دیوید2 دانست.

- مذاکرات تابا2001
بیل  دیوید2  کمپ  مذاکرات  شکست  از  پس 
اساس  بر  کرد  ارائه  جدیدي  طرح  کلینتون 

باختري  کرانه  ارز  96درصد  94تا  طرح  این 
در اختیار فلسطین و80درصد شهرک نشینان 
قرار مي گرفت و در  اسرائیل  تحت حکومت 
تحت  خاک  از  1تا3درصد  اسرائل  این  ازاي 

اشغال خود را به فلسطین واگذار مي کرد.
کردند  ارائه  را  جدیدي  نقشه  اسرائیلي  هیات 
که بر اساس آن مناطق تحت اشغال اسرائیل 
.فلسطیني  بود  شده  حذف  باختري  کرانه  در 
ها این طرح را به عنوان پایه مذاکرات بیشتر 
پذیرفتند ولي سه روز مذاکرات پی درپی میان 
هیأت مذاکره کننده اسرائیلی و فلسطینی در 
طابا، چندان نتیجه ای دربرنداشت تا این که، 
دستور  به  اسرائیلی  دو  شدن  کشته  دنبال  به 
باراک، مذاکرات متوقف شد و به حالت تعلیق 
از  پس  فلسطینی  و  اسرائیلی  طرفین  درآمد. 
را صادر  ای  بیانیه  طابا  در  مذاکره  روز  شش 
آمده است که »طرفین  بیانیه  این  کردند. در 
هیچ گاه تا این حد به یک موافقتنامه نزدیک 
نشده اند و شکافهای باقی مانده می تواند با از 
سرگیری انتخابات اسرائیل برطرف شود.« اما 
از آنجایی که هیأت دولت اسرائیل قبل از آغاز 
برای  ذیل  شرح  به  را  شرایطی  طابا  اجالس 
کرده  تصویب  اسرائیل  کننده  مذاکره  هیأت 
بود، بعید به نظر می رسید که اجالس بتواند 

در دستیابی اهداف خود موفق شود: 
به  فلسطینی  پناهندگان  بازگشت  عدم  1ـ 

داخل اسرائیل. 
انتقال  موجب  که  سندی  امضای  عدم  2ـ 

حاکمیت حرم شریف به فلسطینیان شود. 
از  درصد   80 باید  صلحی  گونه  هر  در  3ـ 
شهرک نشینان در یهودیه، سامریه و نوارغزه 
در قالب مجتمع های مسکونی تحت حاکمیت 

اسرائیل باشند. 
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-ابتکار صلح عربى بیروت2002
پادشاهي  عبداهلل  2002ملک  سال  مارس  در 
سعودي در امتداد تالش هاي دو دهه ی پیش 
اتحادیه  نشست  در  صلح  طرح  یک  ریاض، 
تصویب  با  که  کرد  مطرح  بیروت  در  عرب 
شد.این  موسوم  عربي  صلح  طرح  به  سران، 
وقت  رئیس  عرفات،  یاسر  غیاب  در  طرح 
تشکیالت خودگردان فلسطین، تصویب شده 

بود.
مزهای  تا  باید  اسرائیل  این طرح،  موجب  به 
1967 عقب نشینی مي کرد و در مقابل، جهان 
عرب نیز این کشور را به رسمیت مي شناخت 
.اما اسرائیل با اعالم این که حاضر نیست به 
مرزهاي سال 1967 عقب نشیني کند و حق 
بازگشت آوارگان فلسطیني را به رسمیت نمي 

شناسد وارد این مذاکرات نشد.
در طرف فلسطینی نیز،طرح ملک عبداهلل در 
انتخابات سال 2005  در  پیروزي حماس  پي 
شد.  مواجه  اساسي  چالشي  با  فلسطیني ها 

مبارزه  بر  حماس  منتخب  رهبران  که  چرا 
از  فلسطیني  سرزمین هاي  کامل  آزادي  تا 
آن  از  مي نمایند.  مقاومت  غاصب  اشغالگران 
بر  فشار  تکاپوي  در  سعودي  پادشاهي  پس 

حماس براي پذیرش طرح صلح عربي است.

-نقشه راه 2002
برای  است  طرحی  نام  صلح  برای  راه  نقشه 
در  که  فلسطینیان  و  اسرائیل  مناقشات  رفع 
ایاالت  چهارگانه  گروه  سوی  از   2002 سال 
متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان 
هدف  که  طرح  شد.این  پیشنهاد  متحد  ملل 
در  اسرائیل  و  فلسطین  دو کشور  تشکیل  آن 
و  فلسطینی  گروه های  سالح  خلع  هم،  کنار 
در  است  اسرائیلی  و  فلسطینی  اسرای  آزادی 
شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تصویب 

شده است.

این نقشه راه در سال 2003 پس از انتصاب 
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وزیر  نخست  اولین  عنوان  به  عباس  محمود 
شد.  منتشر  فلسطین  خودگردان  تشکیالت 
هم امریکا و هم اسرائیل که دیگر حاضر به 
از عباس خواستند  نبودند  با عرفات  همکاري 
اعالم  را  خود  موضع  راه  نقشه  این  مورد  در 

کند.

در این طرح گفته شده بودکه:
عملیات  تمام  بالفاصله  باید  ها  فلسطیني   -

خشونت آمیز را متوقف کنند.
- فلسطیني ها و اسرائیلي ها همکاري هاي 
امنیتي خود را با هدف توقف خشونت و ایجاد 
دستگاه امنیتي کار را براي فلسطین آغاز کنند. 
براي  را  فلسطیني ها ساختار سیاسي خود   -

برگزاري انتخابات آزاد اصالح نمایند. 
- اسرائیلي ها نیز باید تمام اقدامات الزم براي 
انجام  را  فلسطین  در  عادي  زندگي  برقراري 

داده و اراضي اشغال شده از 28 سپتامبر 2000 
را ترک کنند. 

- همچنین اسرائیل تمام فعالیت هاي اسکان 
و شهرک سازي را براساس متوقف نمایند، به 
مقررات منع آمد و شد و محدودیتهاي ورود و 

خروج کاال و اشخاص پایان دهد.
کرد  اعالم  نامه،نتانیاهو  موافقت  این  از  پس 
که این طرح اکنون در دستور کار دولت عبری 
به  خود  سخنرانی  اولین  در  وی  ندارد.  قرار 
دنبال تصدی وزارت امور خارجه اظهار داشت: 
دارد،  ادامه  حمالت  که  اکنون  من  نظر  به 
سیاسی  مذاکرات  اجرای  برای  مناسبی  وقت 
این  به  اکنون  ما  نیست.  فلسطینی  با طرفین 

مسائل نمی پردازیم 

-پیمان غیر رسمى ژنو2003
سال  دو  نتیجه  ای  صفحه   50 عهدنامه  این 
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یوسی  رهبری  به  مخفیانه  مذاکرات  نیم  و 
بیلین، وزیر سابق دادگستری اسرائیل و یاسر 
عبد ربه، وزیر سابق اطالعات فلسطین است. 
در اول دسامبر سال 2003 دوطرف طرح غیر 
رسمي صلح را در ژنو امضا کردند. این مراسم 
شده  داده  سازمان  سوئیس  دولت  توسط  که 
بود با حضور جیمی کارتر و لخ والسا، رئیس 

جمهور سابق لهستان، برگزار شد. 

حاکمیت مشترک بیت المقدس و ابطال حق 
رسمی  شناسایی  و  ها   فلسطینی  بازگشت 
اسراییل از جمله نکات کلیدی این طرح است.

بازگشت میلیون ها   فلسطینی ها عمال حق 
قبلی  های  جنگ  جریان  در  که  را  پناهنده 
سرزمین خود را ترک یا از آن اخراج شدند را 
"ضرورت دستیابی  بر  واگذار کردند)دو طرف 
به توافق متقابل در خصوص قضیه آوارگان" 
بازگشت"  "حق  لفظ  از  اما  کنند  می  اعتراف 
اول  جنگ  طی  که  فلسطینی  آوارگان  برای 
کرده  فرار   1948 سال  در  اسرائیل  و  اعراب 

یا اخراج شده اند و فرزندان آنها که مجموعًا 
حدود 4میلیون نفر می شونداستفاده نمی شود. 
فلسطین  جدید  کشور  در  توانند  می  آوارگان 
یا در هر کشور دیگری مقیم شوند.(واسرائیل 
حکومت فلسطین را که موجودیت اسرائیل را 

بپذیرد به رسمیت شناخت.
در اول دسامبرهمان سال اعتراضاتی علیه این 
عهدنامه با حضور اعضای گروه های حماس 
و جهاد اسالمی در شمال نوار غزه برگزار شد. 

-اجالس شرم الشیخ2005-2
نشست دوم در شرم الشیخ روز 8فوریه سال 
وزیر  نخست  شارون،  حضورآریل  با   2005
رژیم اسرائیل ،محمود عباس، حسني مبارک 
و ملک عبداهلل  آغاز شد تا راهي براي پایان 

انتفاضه چهار ساله دوم پیدا کنند.
در خالل انتفاضه هیچ یک از دو طرف حاضر 
در  عرفات  یاسر  که  این  تا  نبودند  مذاکره  به 
نوامبر سال 2004 به طرز مشکوکي درگذشت  
عنوان  به  عباس  محمود   2005 ژانویه  در  و 
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شد.  انتخاب  خودگردان  تشکیالت  رئیس 
فلسطینیان  از حمله  جلوگیري  در  او  اقدامات 
باعث شد شارون براي مذاکره ابراز تمایل کند

نشست شرم الشیخ رسما به انتفاضه دوم که 
سران رژیم اشغالگر قدس و حامیان آن را به 

وحشت انداخته بود پایان داد .

مذاکرات بى نیجه2006-2008
در طول تقریبا دو سال از دسامبر سال 2006 
و  اولمرت  ایهود   2008 سپتامبر  اواسط  تا 
کردند  دیدار  یکدیگر  با  36بار  عباس  محمود 
و مذاکرات در سطوح پایین هم برگزار شد.اما 
طرفین  برای  دستاوردی  هیچ  مذاکرات  این 

نداشت و بی نتیجه بود.

- کنفرانس آناپولیس2007
کنفرانس آناپولیس ،نام کنفرانس صلحی است 
که در 27 نوامبر سال 2007 در آکادمی نیروی 
دریایی آمریکا در شهر آناپولیس، ایالت مریلند 
خودگران  مناطق  رهبران  حضور  با  و  آمریکا 

کشورهای  نمایندگان  و  اسرائیل  و  فلسطینی 
عربی و با میزبانی ایاالت متحده آمریکا برگزار 

شد. 
مذاکره،  براي  اسرائیل  حاضر شدن  از  سواي 
آن چه که بر اهمیت این اجالس بیش از پیش 
چهره  و  مطرح  نهادهاي  حضور  بود،   افزوده 
هاي شاخص بین المللي مانند شوراي امنیت 
سازمان ملل) با حضور تمامي اعضاء(، بان کي 
مون دبیرکل سازمان ملل متحد، عمرو موسي 
دبیر کل اتحادیه ي عرب و حضور نمایندگان 
چهل کشور جهان ازجمله دوازده کشور عربي 
... بود که این تصور را در اذهان به وجود  و 
آورده بود که یک حرکت بین المللي گسترده 
در حل بحران فلسطین در حال شکل گیري 

است. 

مذاکره  و  بحث  روز  ازچند  پس  اجالس 
سرانجام بیانیه ي خود را صادر کرد و براساس 
آن قرار شد که تا پایان سال 2008 میالدي 
دو طرف درباره ي مقدمات یک صلح پایدار 
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اجالس  این  در  اسرائیل  برسند،  توافق  به 
سوري بودن جوالن را پذیرفت و آمادگي خود 
را براي تشکیل یک دولت مستقل فلسطیني 
که  بود  نحوي  به  قضیه  ظاهر  کرد.  اعالم 
را  آن  اجالس  کنندگان  شرکت  از  بسیاري 
یک دستاورد اساسي براي حل بحران مزمن 
موازات  به  لکن  کردند  مي  ارزیابي  فلسطین 
دیدگاه  از  بسیاري  اندک  اندک  زمان  گذشت 
به  هاي  امیدواري  و  کرد  تغییر  نظرات  و  ها 
امیدي  نا  و  یاس  به  آناپولیس  در  آمده  وجود 
ایران  اسالمی  جمهوری  رهبر  شدند.  تبدیل 
نام  به  کنفرانسی  گاه  هر  که  استنباط  این  با 
بوده  فلسطینیان  به ضرر  یافته  تشکیل  صلح 
از کشورهای عربی خواست کنفرانس صلح را 
تحریم کنند و این کنفرانس را مخالف خواست 
های  گروه  و  دانست. حماس  فلسطین  مردم 
مقاومت نیز این کنفرانس را محکوم نموده و 

آن را تحریم کردند

- مذاکرات مستقیم2010
و  اسراییلی  طرفین  میان  مستقیم  مذاکرات 
فلسطینی پس از شروع حمله نظامی اسراییل 
به نوار غزه در سال 2008 متوقف شد. پس از 
آمریکا مذاکراتی  با میانجیگری  آن دو طرف 

غیرمستقیم را شروع کردند.
هیالری کلینتون ماه ها تالش کرد تا دوطرف 
کمک  با  بیاورد.وبالخره  مذاکره  میز  پاي  را 
ناراضي  فلسطینیان  شد  موفق  مصر  و  اردن 
 2 در  برگردند.  مذاکره  میز  به  کند  متقاعد  را 
سپتامبر، پس از ده ماه و هفت دور از مذاکرات 
آغاز   2009 نوامبر  در  که  است  مستقیم  غیر 
مستقیم  مذاکرات  آمریکا  میانجیگری  با  شد، 
میان اسرائیل و تشکیالت خودگردان فلسطین 

در واشنگتن آغازشد
براي  چارچوبي  تعیین  مذاکره  این  از  هدف   
توافق نهایي در طي یک سال و پایان رسمي 
دو  حل  راه  از  استفاده  با  طرف  دو  مناقشه 
هیچ  به  لبنان  اهلل  و حزب  بود.حماس  دولتي 
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وجه این مذاکرات را به رسمیت نشناختند.
این بیم داشت که  از  نیز   رژیم صهیونیستي 
واکنش  با  نهایي  توافقنامه  انعقاد  صورت  در 
تند حماس و حزب اهلل روبرو شوند. از طرف 
دیگر سران رژیم صهیونیستي اعالم کردند تا 
وقتي فلسطینیان این رژیم را به عنوان دولت 
یهودي به رسمیت نشناسند هرگونه توافقنامه 

احتمالي را رد مي کند.
در 29 اکتبر 2010، دهها هزار نفر از حامیان 
جهاد اسالمی در تظاهراتی درغزه در مخالفت 
.تظاهرکنندگان  کردند  شرکت  مذاکرات  با 
فریاد زد: "مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل" 
جهاد  دبیرکل  عبداهلل  رمضان  و  دادند  سر 
با  صلحی  هیچ  "قصد  که  گفت  اسالمی 
اسرائیل درمنطقه را ندارد و و در نتیجه، شعار 
همه باید این باشد که اسراییل باید محو شود"

-مذاکراتمذاکره2013
روز17جوالي سال 2013جان کري با مشوق 
امنیت  تضمین  و  فلسطینیان  براي  اقتصادي 
را  جدیدي  سیاسي  چارچوب  ها  اسرائیلي 
براي مذاکرات ارائه کرد اما فلسطینیان آن را 
نپذیرفتند. اما دو روز بعد کري اعالم کرد دو 
طرف براي از سر گیري مذاکرات مستقیم  به 
نتیجه رسیده اند اما حماس این خبر را رد کرد 
و اعالم کرد محمود عباس مشروعیتي براي 

انجام مذاکره به نام فلسطین ندارد. 
کاخ  تالش  هم  بار  این  رسد  مي  نظر  به 
سفید به سرپرستي جان کري براي به نتیجه 

رساندن مذاکراتمذاکره بي نتیجه خواهد ماند

 جمع بندی:
آنچه را که در این پرونده با هم مرور کردیم 

ملت  میان  تعامالت  در  که  دارد  آن  از  نشان 
فلسطین و رژیم اشغالگر دو راه اساسی بیشتر 
و  مقاومت  یا  ومذاکره  یامذاکره  ندارد  وجود 

مبارزه .
نتیجه  به  نیز منتج  این روش ها  از  هر کدام 
هشتاد  گذشت   که  شد  خواهد  ای  جداگانه 
سال زمان ما را بی نیاز از آزمون و خطا برای 

پی بردن به آن می سازد.
گروه  میان  اصلی  مذاکرات  دور   15 نتیجه 
هایمذاکره با اسراییل را اگر جمع بزنید هرگز 
در طول جنگ  که  امتیازاتی  از  یکی  پای  به 
نمی  اند  گرفته  اسراییل  از  مقاومت  نیروهای 
که  ای  دهه   8 مذاکراتمذاکره  این  آیا  رسد. 
بارها تکرار شده توانسته است یکی از امتیازات 
قانونی جنگ بنیان مرصوص)جنگ51روزه( را 
به دست بیاورد؟به گفته خود رهبران مقاومت 
دشمن صهیونیستی حاضر نیست هیچ امتیازی 
را  مقاومت  فشار  زمانی که  بدهد؛ مگر  ما  به 

احساس کرده  باشد.
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  خط خبری
شد  منعقد  که   5+1 و  ایران  میان  ژنو  توافق 
با  خبری  نشست  در  بالفاصله  رییس جمهور 
خیلی  که  کرد  بیان  را  چندنکته  خبرنگاران 
میان  در  شدند  خوشحال  آن  شنیدن  با  ها 
آن نکته ها آنچه که از همه مهم تر به نظر 
می رسید این بود که حجت االسالم روحانی 
سازمان  که  است  این  چهارم؛  مساله  گفت:» 
خواهد  شکسته  توافق  این  اجرای  با  تحریم 
بیاید،  لفظ خوششان  این  از  دیگران  شد، چه 
تحریم  سازمان  در  تََرک ها  بیاید.  بدشان  چه 
بگذرد،  زمان  چه  هر  و  شده  آغاز  دیشب  از 
فاصله این تََرک ها بیشتر خواهد شد. در اولین 
توافق  این  اجرای  با  تحریم ها  از  برخی  قدم 
که  تحریم ها  همچنین  شد.  خواهد  برداشته 
امروز  از  می یافت  ادامه  فزاینده  صورت  به 
از  بخشی  که  طوری  به  شد.  خواهد  متوقف 
تحریم های بانکی با اجرای این توافق شکسته 
خواهد شد.«صحبت های رییس جمهور ایران 
البته کامال مستند به بندی از توافق نامه ژنو 
امریکا،  بود:» دولت  اشاره شده  بود که درآن 
در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و 
هسته ای  جدید  تحریم های  ازتحمیل  کنگره 

خودداری خواهد کرد«
گذر زمان نشان داد که اگرچه تمام استنادات 
به متن حقیقت داشت اما واقعیت آن بود که 
»آمریکایی ها نه تنها دشمنی ها را کم نکردند 
بلکه تحریم ها را هم افزایش دادند! البته می 
گویند این تحریم ها، جدید نیست اما در واقع 
جدید است و مذاکره در زمینه ی تحریم هم، 

فایده ای نداشته است.«
حاال و با نزدیک شدن به مهلت پایانی 4 ماهه 
تمدید، آمریکایی ها در ادامه تحریم های بعد 

بهمن  آذر92،17   92،21 آذر  ژنو)8  توافق  از 
92،9 اردیبهشت 93(  در 7 شهریور نیزهشت 
لیست  در  را  دیگر  شرکت  وبیست  شخصیت 
این  جالب  دادند.  قرار  ضدایرانی  تحریم های 
جا بود که رهبر معظم انقالب حدود سه هفته 
پیش در دیدار با مسئولین دستگاه دیپلماسی 
کشور به نحوی به این غیر قابل اعتماد بودن 
بودند:»  کرده  اشاره  بار  چندمین  آمریکابرای 
ای،  هسته  مذاکرات  ادامه  زمینه  در  البته 
و  ظریف  دکتر  که  کاری  و  کنیم  نمی  منع 
دوستانشان شروع کردند و تا امروز هم خوب 
پیش رفتند دنبال می شود اما این، یک تجربه 
ذیقیمت دیگر برای همه بود که متوجه شویم 
نشست و برخاست و حرف زدن با آمریکایی 
آنها  در کم کردن دشمنی  تأثیری  مطلقًا  ها، 

ندارد و بدون فایده است.«
آن  دنبال  به  مبحث  این  در  ما  که  آنچه  اما 
ی  ها  رسانه  ببینیم  که  است  آن  هستیم 
خارجی از این تحریم جدید با چه عنوانی یاد 
های  روزنامه  ای  رسانه  پوشش  و  اند  کرده 
ایرانی نسبت به این واقعه چگونه بوده است؟

 29 های  تحریم  بازتاب 
آگوست2014)7شهریور1393( در رسانه های 

خارجی
تحریم های جدید آمریکا علیه ایران در رسانه 
های خارجی بیشتر از آنکه مبتنی بر سخنان 
این  چرایی  تحلیل های  و  آمریکایی  مقامات 
واکنش  و  بازخورد  بر  بیشتر  باشد  ها  تحریم 
االسالم  حجت  داشت.سخنان  تمرکز  ایران 
وزارت  سخنگوی  و  ظریف  روحانی،دکتر 
خارجه بارها در مورد این تحریم تبدیل به تیتر 
رسانه های خارجی شد.اما آنچه که در اینجا 
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-2 رویترز: آمریکا با افزایش تحریم ها به شرکت ها و بانک های ایران تو دهنی زد!

-3دبکا فایل اسراییل: تحریم های جدید آمریکا در مورد کسانی که در برنامه هسته ای 
ایران همکاری می کردند

مد نظر است آن است که رسانه های خارجی از این تحریم با چه عنوان هایی یاد کرده اند نه 
آن که عکس العمل ایران را چگونه بازنمایی کرده اند

زنندگان تحریم  بر دور  اضافی  آمریکا: تحریم های  -1 سایت اطالع رسانی وزارت خارجه 
بوسیله وزارت امور خارجه تحمیل شد
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-4 جی تی آ) منبع خبری یهودیان جهان(: دولت اوباما مجموعه ای از نهاد های ایران را با 
تحریم هدف قرار داد

-5 آمریکن اینترست: آیا استرتژی اوباما در مورد اعتمادش به مالها تغییر می کند؟ 

-6  بی بی سی:تحریم ایران:آمریکا شرکت های مرتبط با صنعت هسته ای را هدف قرار 
داد 
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-7ان سی آر)شورای ملی مقاومت ایران وابسته به منافقین(تحریم های جدید آمریکا 
الزم بود تا رژیم مالیی ایران را از دستیابی به بمب اتم بازدارد

-8نیویورک تایمز: آمریکا مجازات هایی را در مقابل مقاومت ایران در بازرسی از 
صنایع هسته ای وضع کرد
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-9 تایمز اسراییل: آمریکا اشخاصی را که به برنامه هسته ای ایران کمک می کردند تحریم 
کرد

-10وال استریت ژورنال: در میانه راه گفتگو با ایران،آمریکا تحریم های جدیدی را وضع 
کرد 
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-11یو اس ای تودی : تحریم های جدید آمریکا مذاکرات را به برزخ برد 

عده ای اینجور وانمود می کردند که اگر با آمریکایی ها دور میز مذاکره بنشینیم بسیاری از 
مشکالت حل می شود، البته ما می دانستیم اینجور نیست اما قضایای یک سال اخیر برای 

چندمین بار این واقعیت را اثبات کرد.



ــه  ــت صهیونیســت ک ــن دول ــزه و بی ــن غ ــی اســت. بی ــی مســئله ی مهم ــر فلســطین، خیل مســئله ی اخی

ــی  ــگاه وقت ــد؛ آن ــاق می افت ــگ اتف ــت روز جن ــه دارد، هش ــش را در منطق ــن ارت ــت قوی تری ــی اس مدع

میخواهنــد آتش بــس ایجــاد کننــد، آن طرفــی کــه بــرای آتش بــس رشط میگــذارد، فلســطینی هایند! 

ایــن باورکردنــی اســت؟ ده ســال پیــش اگــر بــه شــا ایــن حــرف را میزدنــد، چــه کســی بــاور میکــرد کــه 

یــک روزی بیــن فلســطینی ها - نــه همــه ی فلســطینی ها؛ یــک گوشــه ای از فلســطینی ها، غــزه - و 

بیــن رژیــم صهیونیســتی جنگــی اتفــاق بیفتــد، بــرای آتش بــس آن جنــگ، فلســطینی ها رشط بگذارنــد؟ 

آفریــن بــر فلســطینی ها! آفریــن! آفریــن بــر حــاس و جهــاد و گردانهــای مبــارزی کــه در فلســطین، در 

غــزه جنگیدنــد و شــجاعت نشــان دادنــد! شــجاعت ایــن اســت. مــن بــه ســهم خــودم از همــه ی مبارزیــن 

فلســطین تشــکر میکنــم؛ بــه خاطــر فــداکاری ای کــه کردنــد، بــه خاطــر تالشــی کــه کردنــد، بــه خاطــر 

صــری کــه کردنــد، و دیدنــد کــه »اّن مــع العــر یــری«.)1( اگــر چنانچــه مــا صــر کردیــم، ایــن صــر 

موجــب میشــود کــه خــدای متعــال فــرج را برســاند. صــر کردنــد، ایســتادگی کردنــد، خــدای متعــال فــرج 

را رســاند؛ ایــن درس اســت؛ بــرای خــود آنهــا هــم درس اســت، بــرای دیگــران هــم درس اســت

حرضت آیت الله العظمی خامنه ای 

بیانات در دیدار رشکت کنندگان در اجالس جهانی اساتید دانشگاه های جهان 

اسالم و بیداری اسالمی۱۳۹
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