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سرمقاهل

قدرت بازدارندگی پاشنه آشیل اسرائیل 

اینکـه اهالـی غـزه پـس از اسـتعفای وزیـر جنـگ رژیـم صهیونیسـتی بـه شـادی پرداختـه و بـا 
رفتـن به سـوی خانـه اسـماعیل هنیه آن را پیـروزی حماس دانسـتند، اتفاق سـاده ای نیسـت. در 
واقـع تـرس از آینـده را می تـوان در تاروپـود ایـن رژیـم نژادپرسـت کامـاًل حس کـرد. روزنامه 
صهیونیسـتی اسـرائیل هیـوم در این بـاره نوشـت: اسـتعفای لیبرمن بـه دنبال موفقیـت حماس در 
رویارویـی بـا اسـرائیل رخ داد و جنبـش فلسـطینی موفـق به سـاقط کردن کابینه اسـرائیل شـد.

یکـی از ویژگی هـای تنـش اخیـر بیـن غـزه و رژیـم صهیونیسـتی، قـدرت نمایـی تـوان موشـکی 
گروه هـای مقاومـت در غـزه بـود؛ ارتـش رژیـم صهیونیسـتی اعالم کـرد، 460 فروند موشـک از 
غـزه به سـوی سـرزمین های اشـغالی شـلیک شـده اسـت. در واقـع پیـروزی حماس طومـار همه 
مانورهـای نظامـی کـه طـی دوسـال گذشـته در سـرزمین های اشـغالی بـا هـدف آمادگـی برای 
جنگ هـای زمینـی و موشـکی آینده توسـط ارتش رژیم اسـرائیل برگزار شـد، پیچید و نشـان داد 
آنهـا بیشـتر شـبیه یک ببـر کاغذی هسـتند. تـرس از جنگ هـای آینـده در منطقـه –به ویژه در 
لبنـان و سـوریه- را می تـوان در اسـناد و بررسـی های راهبـردی آنها دیـد. تقریبـًا در هیچ یک از 

ایـن اسـناد دیده نشـده کـه آنها توفیـق ویـژه ای را برای خودشـان متصور باشـند.
یکـی از آخریـن آنهـا پیـش بینـی جنـگ بـرای سـال 2019 اسـت، کـه مدعـی شـده اند اگر به 
وقـوع نبپیونـدد، در سـال 2025 بـا حجمـی گسـترده تر غیـر قابـل اجتنـاب اسـت. ایـن گزارش 
متذکـر شـده اسـت اگـر رژیم صهیونیسـتی در سـال 2019 اقدام بـه جنگ در منطقـه نکند، طی 
6 سـال آینـده بسـیاری از عناصر قـدرت بازدارندگی خود را از دسـت خواهد داد. بر این اسـاس 
سـوریه و متحدانـش توانمندی هـای نظامـی خـود را به صورت قابـل مالحظـه ای افزایش خواهند 
داد. عـالوه بـر ایـن کـه مصونیـت امنیتـی و اعتمـاد به نفس آنهـا نیز افزایـش پیـدا خواهد کرد. 
تـرس اصلـی دربـاره همین قدرت بازدارندگی اسـت. در ایـن گزارش تحت عنـوان »جنگ جدید 
شـمال و احتمـال آغـاز« چندین سـناریو مطرح شـده اسـت کـه به صـورت زیر بیـان می گردد:

1- جنگ با لبنان
ایـن جنـگ بیـن رژیم اسـرائیل و حـزب اهلل لبنان آغاز می شـود و بنابـر ادعا، ایرانی هـا و هزاران 
نفـر از مبـارزان شـیعه و حتـی جنبـش حماس نیـز در آن مشـارکت خواهند داشـت. بر اسـاس 
ایـن سـناریو جبهـه سـوریه تقریبـًا آرام باقی خواهد مانـد و اسـرائیل عملیات خـود را به صورت 

محـدود در جبهـه لبنان انجـام می دهد.
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2- جنگ با سوریه
بـر اسـاس این سـناریو جنگ میـان نیروهای اسـرائیلی بـا نیروهای ایرانی و شـبه نظامیان شـیعه 
از جملـه حـزب اهلل لبنـان ایجـاد می شـود. همچنیـن ممکن اسـت عناصـری از ارتش سـوریه نیز 
در اراضـی ایـن کشـور در ایـن جنگ شـرکت داشـته باشـد. بر اسـاس این سـناریو جبهـه لبنان 
تقریبـًا آرام خواهـد مانـد. در صورتـی کـه نیروهـای زمینـی سـوریه نیـز در این مبارزه شـرکت 

کننـد، امـکان مداخله روسـیه بـرای دفـاع از متحدانش نیز وجـود دارد.
3- جنگ در دو جبهه

وقـوع جنـگ در لبنـان و سـوریه بین نیروهای اسـرائیلی از یـک طرف و نیروهـای ایرانی و حزب 
اهلل و مبـارزان شـیعی و ارتـش سـوریه از طـرف دیگـر در این سـناریو بررسـی می شـود. در این 
سـناریو رژیـم صهیونیسـتی بایـد جبهـه لبنـان و سـوریه را به عنـوان یـک ارتش عملیاتـی واحد 

دهد. قـرار  مدنظر 
4- جبهه های دیگر

بـر اسـاس ایـن سـناریو ممکن اسـت جنـگ رژیـم صهیونیسـتی در لبنان یـا در سـوریه صورت 
بگیـرد. همچنیـن ایـن احتمـال وجـود دارد که جنـگ مذکور در غزه شـکل بگیرد یا شـورش های 
مردمـی در کرانـه باختـری ایجاد شـود. همچنین ایـن احتمال وجـود دارد که عملیـات نظامی در 

داخل سـرزمین های اشـغالی انجام شـود.
5- جنگ منطقه ای

بـر اسـاس ایـن سـناریو ممکـن اسـت جنـگ منطقـه ای ایجاد شـود که عـالوه بـر طرف هایی که 
ذکـر شـد، شـامل عربسـتان سـعودی و امـارات متحـده عربـی نیز باشـد. براسـاس این سـناریو 
اسـرائیل ممکـن اسـت در ایـن جنگ عملیـات هجومی را ضد صنایع نفتی یا تأسیسـات هسـته ای 
در ایـران انجـام دهـد و ایـن اقـدام مورد تشـویق یا حمایت لجسـتیک کشـورهای حاشـیه خلیج 
فـارس قـرار گیـرد و ایـران نیـز موشـک های خـود را علیه سـرزمین های اشـغالی یا کشـورهای 
مذکـور وارد عمـل کنـد. ایـن اتفـاق باعث افزایش تنـش در منطقه شـده و حتی احتمـال مداخله 

نظامـی آمریکا نیـز می رود.

سردبیر 

سرمقاهل
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خط رو  خط 

استراژتی سطل آب

راهبـرد امـام در مسـأله فلسـطین چه بـود؟ می گفت هر کسـی یک سـطل آب بریزد. شـما باید 
ایـن اسـتراتژی را منتقـل کنیـد. بایـد به ایـن راهبرد برسـید که مـا می خواهیم یـک کاری بکنیم 
کـه هـر مسـلمانی در هفته نیم سـاعت برای فلسـطین وقت بگذارد و هزار راه کار داشـته باشـد. 
هرکـس، هـر توانـی کـه دارد. از یـک بچه پنج سـاله، شـما باید طرح برایش داشـته باشـید، مثال 

بیـا بـرای غزه نقاشـی بکش، تا وزیر ارشـاد، تـا کارگردان سـینما و...
همیـن اسـتراتژی سـطل آب. امـام جملـه خیلـی راهبـردی و حکیمانـه ای گفته انـد؛ بـا همیـن 
یـک جملـه، هـم دشـمن را تحقیـر کرده انـد، هـم روش داده انـد، هـم مزیـت نسـبی مسـلمان ها 
را یـادآوری کرده انـد و قـدرت مسـلمان ها را بـه خودشـان نشـان داده انـد. مثـاًل من یـک معلم 
دبسـتان هسـتم در سـودان، چـه کار می توانم بـرای حمایت از غـزه بکنم؟ باید بـرای او هم طرح 
داشـته باشـید. مثـاًل تـو بـرو بـرای بچه هـای کالس مسـابقه نقاشـی غزه برگـزار کن؛ تـو هم در 
مالـزی ایـن کار را بکـن، تـو هـم در فیلیپیـن، تو هـم در کانـادا. نتیجـه اش را هم بیاوریـد در این 
سـایت. ایـن مثـاًل یـک مـوج اسـت، ولی همـه باید شـریک بشـوند. کارهـای کوچـک و عملی و 

هدفمنـد و مسـتمر تعریف بشـود.
هـر کـس در دانشـگاه، هـر جا هسـت، باید بـه تناسـب کار خـودش، کار بکنـد. ما نبایـد مبارزه 
را از زندگـی عـادی جـدا کنیـم. مثـاًل دانشـجوهای فنـی برونـد تـوی خـط ایـن کـه خـط تولید 
موشـک های دسـت سـاز طراحـی کنند، کـه اگر این هـا می خواهنـد جلـوی قاچاق سـالح به غزه 
را بگیرنـد، مـا مثـاًل بـه یک فنـاوری نظامـی پرتابـل بـرای گروه هـای پارتیزانی چریکی برسـیم. 
بچه هـای بـرق و الکترونیـک هـم بیاینـد در حـوزه جنـگ الکترونیـک کار کننـد. جـواب می دهد 
ایـن کارهـا. چنـد تـا از بچه های شـیمی و متالورژی هـم بیایند بگوینـد ما می خواهیـم یک چیزی 
بسـازیم کـه حتـی اگر شـش سـال دیگر هم محاصـره طول بکشـد، اینها بـا مثاًل پودر رختشـویی 

هـم بتوانند موشـک درسـت کنند.
 از ایـن اقدامـات گرفتـه تـا اینکه برای دانشـجوی زبان اسـپانیولی هم طرح داشـته باشـیم که تو 
هـم ایـن کارهـا را می توانـی بکنـی: یک وبالگ اسـپانیولی ایـن طوری بـزن، اینها را بگـذار روش، 
بـرو تـوی ایـن وبالگ های اسـپانیولی کامنـت بگذار و... ولـی متأسـفانه همه می خواهنـد یک کار 
خیلـی بـزرگ و عظیمـی بکننـد؛ هیچ کـس آن کار را هـم نمی کند! یـک کاری می خواهیـم بکنیم 

کـه کارسـتان باشـد. در حالـی که کار کارسـتان همین اسـت، هـر کس یک سـطل آب بریزد.

)دل نوشته اهی ...(
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محور مقاومت

میز خبر  

رژیم صهیونیستی

کرانه باختری سازی نوار غزه در دستور 
رژیم صهیونیستی!! 

تاکید  صهیونیستی  اردوگاه  حزب  رئیس 
ارائه  مستلزم  غزه  در  جاری  اوضاع  که  کرد 
وزیر  نخست  از سوی  نظامی  راهکاری  و  طرح 
تشکیالت  بازگرداندن  برای  جنگ  وزیر  و 
اوضاعی  برقراری  و  باریکه  این  به  خودگردان 
رسیدن  قدرت  به  از  قبل   2007 سال  مشابه 

 حماس در این منطقه است.  
کرد  تصریح  ماه  آبان   7 دوشنبه  گبای  آوی 
تشکیالت  حاکمیت  تحت  باختری  کرانه  که 
خودگردان از امنیت برخوردار است در حالی که 
در غزه چنین چیزی وجود ندارد و بازگرداندن 
تشکیالت خودگردان به این باریکه باید یکی از 
سوال  و  باشد  صهیونیستی  رژیم  دولت  اهداف 
اقدامات  از طریق  اینجاست که چطور می توان 
و راهکارهای سیاسی و اقتصادی به چنین هدفی 

دست یافت. 
درست است که ابومازن بهترین دوست برای ما 
نیست اما او از ما خواسته است تا نوار غزه را به 
سیطره خود درآوریم حتی اگر این کار از طریق 
عملیات نظامی انجام شود و او نیز آمادگی خود را 

 برای این کار اعالم کرده است!  

گبای افزود که عباس می خواهد در غزه آتش 
در  اما  کند  گرفتار  آن  در  را  ما  و  کند  پا  به 
چه  بدانیم  باید  که  داریم  منافعی  ما  نهایت 
از  است   منافع عبارت  این  و  چیزهایی هستند 
نوار  بر  خودگردان  تشکیالت  مجدد  سیطره 
غزه و نه حماس و نه جهاد اسالمی و نه حتی 
دیگر گروه  های مقاومت فلسطین نباید جایی در 

 این باریکه داشته باشند.  
وی اظهار داشت که شهرک نشینان صهیونیست 
در مجاورت باریکه غزه از موشک های مقاومت 
قبول  غیرقابل  وضعیت  این  و  برند  می  رنج 
وی  شد.  تسلیم  آن  برابر  در  نباید  و  است 
که  می رود  پیش  سمتی  به  اوضاع  که  گفت 
دولت نمی داند چکار باید انجام دهد و وضعیت 

 به چه شیوه خواهد بود.  
به  را  صهیونیستی  رژیم  دولت  گبای  آوی 
نداشتن هیچگونه استراتژی و راهکاری در قبال 
همچون  کنونی  دولت  گفت  و  کرد  متهم  غزه 
کشتی ای است که گروهی از افراد مست سکان 
آن را بدست گرفته اند و هر بار به سمتی آن 
مشاجره  و  بحث  به  یکدیگر  با  و  می رانند  را 
هرگونه  فاقد  دولت  این  کل  در  و  پردازد  می 

استراتژی است. 
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جنگ قدرت میان رقیب قدیمی!!
نخسـت وزیر اسـبق رژیـم صهیونیسـتی با 
افتخـار اعـالم کـرد کـه توانسـته اسـت در 
عـرض 3 و نیـم دقیقه 300 فلسـطینی را به 

 شهادت برساند.   
اسـبق  وزیـر  نخسـت  بـاراک«  »ایهـود   
بـا  گفتگـو  در  جمعـه  صهیونیسـتی  رژیـم 
شـبکه 7 تلویزیـون ایـن رژیم اظهار داشـت 
جنـگ  وزیـر  یـا  وزیـر  نخسـت  اگـر  کـه 
عـام  و  قتـل  را  فلسـطینی  صدهـا  شـود، 

 خواهد کرد.   
بـاراک اذعـان کـرد کـه در زمـان نخسـت 
وزیـری اش، در عـرض 3 و نیم دقیقه 300 
فلسـطینی عضو جنبش حماس را به شهادت 

 رسانده است.   
کابینـه  اعضـای  مشـاجره های  و  بحـث  او 
امنیتـی دولـت رژیـم صهیونیسـتی بـر سـر 
غـزه را مشـاجراتی کودکانـه خوانـد و گفت 
چنیـن مشـاجره هایی بـه هیچ وجه در شـأن 

 این رژیم نیست.   

بنیامیـن  کـه  کـرد  تاکیـد  بـاراک  ایهـود 
رژیـم  فعلـی  وزیـر  نخسـت  نتانیاهـو 
صهیونیسـتی فاقـد هرگونه اسـتراتژی واضح 
غـزه  نـوار  در  قبـال حمـاس  در  روشـن  و 
اسـت و طـی ماه هـای گذشـته در برابر این 

 جنبش تسلیم شده است.  
در همین راسـتا، سـامی ابوزهـری از رهبران 
بـاراک  اظهـارات  بـه  حمـاس در واکنـش 
تصریـح کرد که اعتراف او به قتل و کشـتار 
300 فلسـطینی در عـرض 3 و نیـم دقیقـه، 
ثابـت مـی کنـد کـه »اسـرائیل« یـک رژیم 
تروریسـت اسـت کـه گروهی جنایتـکار آن 

 را اداره می کنند.   
کـه  کـرد  تاکیـد  توئیتـی  در  ابوزهـری 
مسـئولیت  بـه  بایـد  الملـل  بیـن  جامعـه 
اعترافـات  ایـن  قبـال  در  خـود  هـای 

 خطرناک عمل کند.  
 ایهـود بـاراک کـه هفتـه خـود را بـا ایـن 
اظهاراتـی  در  بـود  کـرده  آغـاز  سـخنان 
جدیـد خطاب بـه بنیامیـن نتانیاهو نخسـت 
وزیـر کنونـی ایـن رژیـم، اعـالم کـرد کـه 

میز خبر  

مقام ارشد نظامی آذربایجان درتل آویو!!
در  بــار  اولیــن  بــرای  آذربایجــان  مســلح  نیروهــای  مشــترک  ســتاد  رئیــس 
روابــط  تحکیــم  منظــور  بــه  صهیونیســتی،  رژیــم  بــا  کشــور  ایــن  روابــط  تاریــخ 

 نظامیان میان دو طرف وارد فلسطین اشغالی شد.  
ژنــرال »نجــم الدیــن صــادق اف« در ایــن ســفر بــا »گادی ایزنکــوت« همتــای صهیونیســت 
ــای  ــگان ه ــرد و از ی ــد ک ــدار خواه ــتی دی ــش صهیونیس ــد ارت ــران ارش ــز افس ــود و نی خ

 نظامی مختلف ارتش این رژیم نیز بازدید خواهد داشت.  
هــدف از ایــن ســفر تقویــت روابــط نظامــی رژیــم صهیونیســتی و آذربایجــان و نیــز پیشــبرد 

 قراردادهای امنیتی میان طرفین اعالم شده است.   
ــای متعــددی  ــگ ا فزاره ــر جن ــدس در ســال های اخی ــم اشــغالگر ق ــه رژی ــی اســت ک گفتن
ــه جمهــوری  ــاد( ب ــان )پهپ ــدون خلب ــای ب ــه هواپیماه ــون دالر؛ از جمل ــا ملی ــه ارزش صده ب
آذربایجــان فروختــه اســت و گفتــه مــی شــود کــه بــا توجــه بــه همســایگی آذربایجــان بــا 
ایــران و موقعیــت راهبــردی ایــن کشــور، مناســبات نظامــی باکــو ـ تــل آویــو در مــاه هــای 

اخیر تا حد زیادی گسترش یافته است. 
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مقاومـت  جنبـش  تسـلیم  غـزه  در  وی 
 اسالمی »حماس« شد.  

 ایهـود باراک نتانیاهو را به تسـلیم در برابر 
جنبـش حمـاس در غزه متهم کـرد و گفت: 
دولـت وی مضطـرب و هراسـان اسـت و 

 راهش را گم کرده است.  
وی افـزود: دولـت نتانیاهـو راهبـرد خـود 
رئیـس  عبـاس  محمـود  بـا  تعامـل  بـرای 
تشـکیالت خودگردان فلسـطین را از دست 
داده اسـت و از بحـران عمیـق در روابـط با 

 اردن نیز رنج می برد.  
تسـلیم  نتانیاهـو  بنیامیـن  افـزود:»  وی 
حمـاس شـده اسـت و ایـن جنبـش زمـان 

کنـد  مـی  مشـخص  را  حمـالت  تشـدید 
کاری  توانـد  نمـی  صهیونیسـتی  دولـت  و 

 انجام دهد.«   
رژیـم  محافـل سیاسـی  کـه  اسـت  گفتنـی 
صهیونیسـتی از نحـوه تعامل دولـت نتانیاهو 
بـا باریکـه غـزه و تحمیـل قواعـد بـازی از 
سـوی جنبـش مقاومـت اسـالمی »حماس« 
بـه ایـن رژیم؛ به ویـژه در جریـان تظاهرات 
هـای حق بازگشـت اخیـر در مرزهـای غزه 
خشمگین و عصبانی هستند و از این وضعیت 

 به شدت انتقاد کرده اند.  

اسرائیل و رابطه با دنیای عرب!!
ــان مــاه رســما  ــه اول آب نتانیاهــو اواخــر هفت
بــه عمــان ســفر کــرد و بــا ســلطان قابــوس 
بــن ســعید پادشــاه ایــن کشــور دیــدار کــرد. 
در ایــن ســفر همســر نتانیاهــو و رئیــس 

 موساد نیز او را همراهی می کردند. 
در همیــن مــورد روزنامــه عبــری زبــان 
مــاه  آبــان   9 روز  هایــوم  اســرائیل 
ایــن ســفر را فــاش  از  پنهانــی  زوایــای 
کــرد از جملــه آنکــه: نتانیاهــو قبــل از 
ســفر بــه عمــان و دیــدار بــا ســلطان 
ــور،  ــن کش ــاه ای ــعید پادش ــن س ــوس ب قاب
ــن  ــه ای ــر خارج ــا وزی ــرری ب ــای مک دیداره

 کشور داشته است.  
ــو  ــه نتانیاه ــرد ک ــاش ک ــه ف ــن روزنام ای
ــه  ــن مرتب ــش چندی ــم پی ــال و نی ــک س ی
ــر  ــداهلل وزی ــن عب ــوی ب ــن عل ــف ب ــا یوس ب
خارجــه عمــان در جریــان یکــی از ســفرهای 

 خارجی خود دیدار کرده بود. 
ایــن روزنامــه عبــری زبــان تاکیــد کــرد کــه 
ــته  در  ــه گذش ــان فوری ــه عم ــر خارج وزی

ــرای  ــغالی ب ــطین اش ــه فلس ــفر ب ــان س جری
ــا مســئوالن تشــکیالت خودگــردان  ــدار ب دی
فلســطین، بــا شــماری از مســئوالن اســرائیلی 
نیــز دیــدار و گفتگــو کــرده اســت. در جریان 
ــغالی،  ــطین اش ــه فلس ــوی ب ــن عل ــفر ب س
ــلطان  ــا س ــی ب ــه تلفن ــن مرتب ــو چندی نتانیاه

 قابوس گفتگو کرده است.  
ایــن روزنامــه عبــری زبــان همچنیــن فــاش 
کــرد کــه پــس از دیــدار نتانیاهــو بــا ســلطان 
ــوس در مســقط، مراســمی برگــزار شــده  قاب
ــرای نتانیاهــو پخــش شــد کــه  و موســیقی ب
ــی،  ــی از ســبک آفریقای ــن موســیقی ترکیب ای

 هندی و فارسی بوده است.  
همچنیــن یــک منبــع سیاســی اســرائیلی 
بــه  نتانیاهــو  ســفر  کــه  کــرد  اعــالم 
طــول  بــه  کامــل  ســاعت   12 عمــان 
ــن منبــع گفــت کــه  ــده اســت. ای انجامی
تاثیــر  تحــت  ســفر  ایــن  در  نتانیاهــو 
ــرار  ــوس ق ــلطان قاب ــت س شــخصیت و درای

 گرفته است.   
در  دیــدار،  ایــن  در  قابــوس  ســلطان 
مــورد دو مســئله و پرونــده اظهــار نظــر 
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کرده اســت کــه البتــه ایــن دو پرونــده فــاش 
نشده است. 

در ادامــه علنــی شــدن ارتباطــات اســرائیل با 
ــل تامــل،  ــه در اقدامــی قاب کشــورهای منطق
مــری ریگیــف وزیــر ورزش و فرهنــگ رژیــم 
ــودوی  ــم ج ــا تی ــراه ب ــه هم ــتی ک صهیونیس
ایــن رژیــم راهــی امــارات شــده بــود، پــس 
از کســب مــدال طــال توســط جــودوکار 
اســرائیلی و نواختــه شــدن ســرود ایــن رژیــم 

در ابوظبی، به گریه افتاد. 
»اســرائیل  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
ــل  ــل و نق ــات و حم ــر اطالع ــس« وزی کات
اســت  قــرار  نیــز  صهیونیســتی  رژیــم 
در  شــرکت  منظــور  بــه  آینــده  هفتــه 
اجالســی راهــی عمــان شــود کــه ایــن 
بــه  آویــو  تــل  تمایــل  بیانگــر  مســئله 
ــا کشــورهای حــوزه خلیــج  ــط ب توســعه رواب

 فارس است.   
وزیــر  قــرا«  »ایــوب  دیگــر،  طرفــی  از 
ارتباطــات رژیــم صهیونیســتی نیــز بــه 
منظــور شــرکت در اجالســی دیگــر، بــه 
ــت  ــی اس ــن در حال ــرد. ای ــفر ک ــارات س ام
ــط  ــارات رواب ــتی و ام ــم صهیونیس ــه رژی ک

رسمی با یکدیگر ندارند. 
در همیــن راســتا روزنامــه عبــری زبــان 
ــوت یکشــنبه  در گزارشــی  ــوت آخاران یدیع
ــن و  ــات بحری ــه مقام ــرات محرمان از مذاک

 رژیم صهیونیستی پرده برداشت. 
در بخشــی از ایــن گــزارش آمــده اســت کــه 
ایــن مذاکــرات بــا هــدف مقدمه چینــی برای 
علنــی کــردن روابــط بحریــن بــا »اســرائیل« 

 صورت می گیرد.   
ــا هــدف مقدمــه  ایــن مذاکــرات همچنیــن ب
چینــی بــرای ســفر بنیامیــن نتانیاهــو نخســت 
ــوب  ــه و در چارچ ــه منام ــرائیل ب ــر اس وزی
ــا کشــورهای عربــی  عــادی ســازی روابــط ب

پیــش از اعــالم طــرح صلــح آمریکایــی 
ــی  ــام م ــرن« انج ــه ق ــه »معامل ــوم ب موس

پذیرد.  
ــر  ــه« وزی ــد آل خلیف ــن احم ــد ب شــیخ »خال
ــود  ــرده ب ــالم ک ــز اع ــن نی ــه بحری خارج
ــلطان  ــای س ــالش ه ــدوار اســت ت ــه »امی ک
ــرای  ــان ب ــاه عم ــعید پادش ــن س ــوس ب قاب
احیــای رونــد ســازش میــان اســرائیل و 

 طرف فلسطینی به نتیجه برسد.« 
ــه«  ــوی منام ــش »گفتگ ــان همای وی در جری
در بحریــن تاکیــد کــرده بــود کــه »عضویــت 
ــرار  ــه ق ــه ای ک ــی منطق ــالف امنیت در ائت
آن  همپیمانــان  و  آمریــکا  میــان  اســت 
کشــورهای  نیــز  و  )فــارس(  خلیــج  در 
ــرف  ــرای ط ــود، ب ــکیل ش ــر و اردن تش مص
ــی  ــول و مبان ــه اص ــد ب ــه بخواهن ــی ک های

 آن پایبند باشند، آزاد است.« 
بیشــتر کشــورهای عربــی از ســال 1948 
ــتی  ــم صهیونیس ــا رژی ــط ب ــراری رواب از برق
اجتنــاب می ورزنــد، امــا اکنــون نتانیاهــو 
بــه برقــراری و توســعه روابــط بــا ایــن 
نگرانــی  و  تــرس  پایــه  بــر  کشــورها 
مشــترک در مــورد ایــران و تقویــت روابــط 

 تجاری امید بسته است.  
کــه  معتقدنــد  اســرائیلی  تحلیلگــران 
نخســت  بجــز  کــه  نتانیاهــو  بنیامیــن 
ــم  ــه رژی ــر خارج ــمت وزی ــال س ــر عم وزی
ــد  ــده دارد، امی ــر عه ــز ب ــتی را نی صهیونیس
ــی  ــتاوردهای سیاس ــب دس ــه کس ــادی ب زی
بــا  روابــط  ســازی  عــادی  زمینــه  در 

 کشورهای عرب حوزه خلیج دارد. 
ــه،  ــران در منطق ــوذ ای ــرس از گســترش نف ت
ــد  ــی توان ــه م ــت ک ــترکی اس ــل مش عام
ــش از  ــی را بی ــورهای عرب ــیاری از کش بس
ــر  ــک ت ــم صهیونیســتی نزدی ــه رژی ــش ب پی

کند. 

میز خبر  
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 معمار روابط نوین  اسرائیل با 
اعراب!!

»یوســی کوهــن« رئیــس موســاد شــخصی 
اســت کــه رســانه های اســرائیلی وی را 
مهنــدس روابــط عربــی ـ اســرائیلی جدیــد 
می داننــد کــه بــا ســفرهای گســترده خــود 
منطقــه،  کشــورهای  پایتخت هــای  بــه 
ــان  ــه می ــط محرمان ــم رواب ــعی در تحکی س
اســرائیل و آن دســته از کشــورهای عربــی 
ــا  را دارد کــه روابــط دیپلماتیــک رســمی ب

تل آویو ندارند. 
ــم  ــه قل ــه ای ب ــو در مقال ــه معاری روزنام
شــامیر شــالمور عنــوان داشــته اســت کــه 
ســازمان موســاد پــس از ایفــای نقــش 
ــز  ــراری موفقیــت آمی ــه برق مهــم در زمین
روابــط میــان اســرائیل و کشــورهای عربــی 
در دوره اخیــر کــه بــا ســفر بنیامیــن 
ــه  ــم ب ــن رژی ــر ای ــت وزی ــو نخس نتانیاه
کشــور پادشــاهی عمــان بــه اوج خــود 
ــدا  ــی پی ــرام روزافزون ــید، ارزش و احت رس
کرده اســت و بســیاری از ماموریت هــای 
ــازمان  ــن س ــه ای ــک ب ــی و دیپلماتی سیاس
بــا  هــم  آن  و  شده اســت  ســپرده 

شــده  محــول  ماموریت هــای  موفقیــت 
 را اجرا کرده است.  

ایــن نویســنده صهیونیســت در مقالــه خــود 
خاطــر نشــان کرده اســت کــه جامعــه بیــن 
ــش  ــازمانی دارای نق ــاد را س ــی موس الملل
ــوالت  ــر تح ــترده ب ــر گس ــزی و تاثی مرک
ــن تنهــا  ــد، امــا ای سیاســی اســرائیل می دان
ــه ایــن خاطــر نیســت کــه موســاد یــک  ب
ســازمان امنیتــی و اطالعاتــی اســت، بلکــه 
ــا  ــرف و حدیث ه ــش ح ــر افزای ــه خاط ب
دربــاره نقــش آن در بســیاری از رایزنی هــا، 
دیدارهــا و بیانیه هــای صــادره از ســوی 
ســفرا و دیپلمات هــا و محافــل سیاســی 

 در نیویورک و واشنگتن است. 
دیپلمات هــای  از  خــودش  کــه  شــامیر 
ســابق رژیــم صهیونیســتی اســت و تــا حــد 
ــرار  ــکا ق ــور آمری ــان ام ــادی در جری زی
ــی  ــات غرب ــک دیپلم ــل از ی ــه نق دارد، ب
ــح  ــه »ترجی ــرد ک ــالم ک ــکا اع ــم آمری مقی
می دهــد بــه جــای پیگیــری تحــوالت 
داخلــی اســرائیل و روابــط خارجــی آن، 
آخریــن عملیات هــای موســاد و نقــش 
آفرینی هــای روز افــزون آن در عرصــه 

سیاسی و دیپلماتیک را دنبال کند.« 
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ــان  ــری زب ــه عب ــتا روزنام ــن راس در همی
اســرائیل هایــوم عنــوان کرده اســت: در 
ــرای تشــکیل  ــو ب ــای نتانیاه ــایه تالش ه س
ائتــالف راهبــردی بــه منظــور علنــی کردن 
روابــط عاشــقانه زیرزمینــی کشــورهای 
عربــی و اســالمی بــا اســرائیل، کوهــن 
فرســتاده محرمانــه و شــخصی نخســت 
وزیــر بــه کشــورهای عربــی شــده اســت« و 
ــا ســفر نتانیاهــو  ــن تالش هــای کوهــن ب ای

 به عمان به اوج خود رسید. 
ــت  ــان کرده اس ــر نش ــه ای خاط وی در مقال
کــه »پــس از گذشــت بیــش از یــک هفتــه 
ــاق  ــدی اتف ــه ب ــچ حادث ــفر، هی ــن س از ای
نیافتــاده اســت و هیــچ کشــور عربــی ایــن 
ســفر را محکــوم نکــرده و یــا از آن انتقــاد 
نکرده اســت، بلکــه برعکــس، در پشــت 
پــرده مســائل متفاوتــی روی می دهــد و 
ایــن ســفر کشــورهای عربــی دیگــر را هــم 
کــه عالقــه منــد بــه عــادی ســازی روابــط 
ــرد  ــرائیل هســتند، تشــویق خواهد ک ــا اس ب
ــاله  ــن مس ــه از ای ــش از اینک ــا بی و آن ه

حماس را تشکیالت خودگردان ساقط مي کند نه اسرائیل
مدیر سابق سازمان جاسوسي رژیم صهیونیستي در گفتگو با روزنامه صهیونیستی واال اعالم کرد: 
درگیري چند روز گذشته با حماس، ثابت کرد که این جنبش بسیار قوي تر از گذشته شده و 
قدرت آن از سال 2014 تاکنون چند برابر شده است، تا جایي که شروط و خواسته هاي خود را 

به ما دیکته می کند.  
براي  میلیاردها دالر  ادعا کرد که حماس  است  ارشد سابق موساد  از مدیران  که  باراک  بن 

ساخت انبارهاي تسلیحاتي خود هزینه کرده است.   
وی اظهار داشت که پس از تمامي این اتفاقات، نتیجه و راه حل این است که رژیم صهیونیستي 
باید با حضور حماس در مرزهاي خود کنار بیاید و دنبال بهبود اوضاع اقتصادي حدود دو و نیم 
میلیون فلسطیني در غزه باشد. همچنین در ادامه اشاره کرد که وظیفه ما براندازي حماس در 
غزه نیست، این وظیفه تشکیالت خودگردان است و باید به دنبال راه حل هایي براي آن باشد و 
ما علیه حماس وارد جنگ نمي شویم تا  زمانی که محمود عباس بر نوار غزه سیطره یابد، ما تنها 

همراه با مصر به تثبیت آرام سازي اوضاع در این باریکه کمک مي کنیم.  

 ضربه بخورند، سود خواهند کرد.« 
ــه در  ــم ک ــت ه ــات صهیونیس ــک دیپلم ی
ــه  جریــان جزئیــات ســفر اخیــر نتانیاهــو ب
عمــان قــرار دارد، اعــالم کــرده اســت کــه 
ــود در  ــدازه خ ــد و ان ــی ح ــه خوب ــان ب عم
ــش را از گلیمــش  ــد و پای ــه را می دان منطق
ــد  ــور می دان ــن کش ــد. ای ــر نمی کن درازت
ــه  ــرائیلی لقم ــطینی ـ اس ــه فلس ــه منازع ک
ــق  ــد طب ــعی می کن ــا س ــت، ام ــی اس بزرگ
الگــوی ســوئیس، در منطقــه خاورمیانــه بــه 

 برخی طرف ها کمک کند.  
پــرده  پشــت  در  کوهــن  افــزود:  وی 
ــا  ــی ب ــورهای عرب ــط کش ــترش رواب گس
اســرائیل قــرار دارد؛ بــه طــوری کــه 
بــا ســرعت زیــاد میــان پایتخت هــای 
کشــورهای منطقــه در رفــت و آمــد اســت 
و ســعی در تحکیــم روابــط محرمانــه میــان 
تــل آویــو و پایتخت هــای عربــی دارد کــه 
ــرائیل  ــا اس ــمی ب ــک رس ــط دیپلماتی رواب

ندارند. 

میز خبر  
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ماگالن و عملیاتي که هزینه گزافي 
را به اسرائیل  تحمیل کرد!!

شــرق  در  یکشــنبه  شــب  عملیــات 
خان یونــس واقــع در جنــوب نــوار غــزه کــه 
منجــر بــه جنگــي ســه روزه بیــن اســرائیل 
و حمــاس شــد را یکــي از یگان هــاي ویــژه 
ارتــش بــه نــام »مــاگالن« انجــام داده 

است. 
لــو رفتــن ایــن عملیــات موجــب شــد تــا 
ســخت ترین جنــگ در ســال جــاري میــان 
حمــاس و اســرائیل در بگیــرد. در پــي 
لورفتــن ایــن عملیــات، رژیــم صهیونیســتي 
بــراي عقــب کشــیدن نیروهــاي خــود 
ــه باعــث  ــي پرداخــت ک ــه پوشــش هوای ب
قســام  گــردان  بــه  زیــادي  خســارات 

شد. 
ــن  ــه ای ــخ ب ــتا و در پاس ــن راس در همی
حملــه حمــاس در طــي دو روز 400 راکــت 
ــه   ــرد ک ــاب ک ــدروت پرت ــهرک س ــه ش ب
ــن  ــد آهنی ــط گنب ــت توس ــا 100 راک تنه
رهگیــري شــد و مابقــي در خیابان هــاي 
فــرود  صهیونیســتي  شــهرک هاي 

ــد از ســوي  ــن حمــالت هرچن آمد.  ای
صهیونیســت ها بــي پاســخ نمانــد، امــا 
ســرانجام باعــث شــد در روز سه شــنبه 
حمــاس  خواســته هاي  بــا  رژیــم  ایــن 

موافقت و آتش بس را اعالم کند. 
ــا شــهرک نشــین  ــتا صده ــن راس در همی
ــراض  ــته در اعت ــب گذش ــت ش صهیونیس
ــتي  ــم صهیونیس ــش رژی ــت ارت ــه شکس ب
در برابــر مقاومــت فلســطین و موافقــت 
ــرم  ــذرگاه ک ــزه، گ ــس در غ ــش ب ــا آت ب
ابوســالم در مــرز بــا غــزه را مســدود 

کردند. 
در  صهیونیســت  نشــینان  شــهرک   
اعتــراض بــه ناتوانــي ارتــش در برابــر 
شــدن  تســلیم  و  فلســطین  مقاومــت 
آن در غــزه، تظاهــرات کــرد. شــهرک 
نشــینان معتــرض بــا آتــش زدن الســتیک 
خیابان هــا را مســدود کــرده و مانــع از 
ــل کاال از گــذرگاه  ــاي حام ــردد کامیون ه ت
ــان  ــدند. در می ــالم ش ــرم ابوس ــاري ک تج
مــادر  گولــدن  ســمحا  تظاهرکننــدگان، 
نظامــي اســیر اســرائیلي در غــزه نیــز 

حضور داشت. 
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بنیامین نتانیاهو،  وزیر دفاع 
رژیم صهیونیستی  شد!!

بنیامین نتانیاهو شـامگاه یکشـنبه 27 آبان در 
اوج بحـران سیاسـی در دولـت ائتالفـی خـود، 
اعـالم کـرد کـه از این پس سـمت وزیـر دفاع 

را هم در اختیار خواهد گرفت. 
عهـده  بـه  از  حالـی  در  نتانیاهـو  بنیامیـن 
گرفتـن پسـت وزارت دفـاع بـا حفـظ سـمت 
بنـت،  نفتالـی  کـه  داد  خبـر  نخسـت وزیری 
رهبـر حـزب »بیت یهـودی«، بعد از اسـتعفای 
آویگـدور لیبرمن از سـمت وزارت دفاع، اصرار 

کرده بود که او باید وزیر دفاع شود. 
کناره گیـری لیبرمـن به دلیـل ناخشـنودی از 
آتش بس با سـازمان های مسـلح فلسـطینی در 
نـوار غزه، سـرآغاز بحرانـی بـزرگ در ائتالف 

دولت نتانیاهو شده است. 
نخسـت وزیر اسـرائیل در حالـی بیانیـه آغـاز 
دوران وزارت دفـاع خـود را خوانـد که سـاعتی 
پیـش از آن با موشـه کهلـون، وزیـر دارایی که 
رهبـر یکی از شـش حـزب هم پیمان بـا دولت 

است، دیدار کرد. 
رسـانه های اسـرائیل گزارش دادند کـه دیدار 

نتانیاهـو- کهلون به دلیل عدم موفقیت، بسـیار 
کوتـاه بـود. امـا ظاهـرا دیـدار دیگـری بـرای 

روزهای آینده میان آنها تعیین شده است. 
کهلـون، رهبر حزب »کوالنـو« که حزب نوپای 
او با تنها چهار سـال سـابقه 10 کرسـی مجلس 
دارد، تاکیـد کـرده کـه نمی تـوان بـا حمایـت 
لـرزان 61 نماینـده از 120 عضـو مجلس، یک 

دولت را اداره کرد. 
دادن وزارت دفـاع به نفتالـی بنت مخالفان 
سرسـخت دیگـری در میـان وزیران ارشـد 

وابسـته بـه حـزب لیکود نیز داشـت.
همزمـان بـا بیانیـه نتانیاهو در اعـالم آغاز 
بـه دسـت گرفتـن وزارت دفاع، رسـانه های 
اسـرائیل گـزارش دادنـد نفتالـی بنـت کـه 
تـا حـال وزیـر آمـوزش و پـرورش بـوده و 
ایلـت شـاکد، وزیـر دادگسـتری، دو وزیـر 
ارشـد حـزب »بیت یهـودی«، روز دوشـنبه 
28 آبـان در یـک نشسـت خبـری »اسـتعفا 

می دهنـد«.
امـا خـود ایـن دو وزیـر فعـال از واکنـش 
نشـان دادن بـه اخبـار رسـانه ها خـودداری 

کرده انـد.

میز خبر  
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معامله قرن اتالف وقت است!!

ــتی  ــم صهیونیس ــتری رژی ــر  دادگس وزی
ــکا  ــح آمری ــرح صل ــه ط ــت ک ــار داش اظه
ــت  ــالف وق ــرن ات ــه ق ــه معامل ــوم ب موس

 است.    
ایلیــت شــاکید تصریــح کــرد کــه اختــالف 
بیــن فلســطینیان و اســرائیلی هــا بســیار زیاد 
اســت و بعیــد اســت کــه بتــوان بــه توافقــی 
بیــن آن ها دســت یافت. شــاکید تاکیــد کرد: 
مــی خواهــم بــه ترامــپ بگویــم کــه وقــت 

 خود را تلف نکند.   
ایــن در حالــی اســت کــه روزنامــه جروزالیــم 
ــه  ــرد ک ــالم ک ــاری اع ــاه ج ــت 11 م پس
ــه  ــی تهی ــل پایان ــکا در مراح ــت آمری دول
معاملــه قــرن قــرار دارد و ایــن طــرح 
ــی  ــاده رونمای ــده آم ــال آین ــامبر س ــا دس ت

 خواهد شد.   
کــرد  تاکیــد  آگاه  منبــع  یــک  البتــه 
جمهــور  رئیــس  ترامــپ  دونالــد  کــه 
ــی  ــت رونمای ــه اس ــم گرفت ــکا تصمی آمری

بــه  موســوم  خــود  صلــح  طــرح  از 
 معامله قرن را به تعویق بیاندازد. 

ایــن منبــع اشــاره کــرد کــه ترامــپ 
ــب  ــور جل ــه منظ ــت ب ــه اس ــم گرفت تصمی
نخســت  نتانیاهــو  بنیامیــن  رضایــت 
وزیــر رژیــم صهیونیســتی، اعــالم ایــن 
ــول  ــده موک ــه آین ــاه فوری ــه م ــرح را ب ط

 کند.    
قبــال یــک مســئول آمریکایــی در کاخ 
ــم  ــی رژی ــاع سیاس ــود اوض ــه ب ــفید گفت س
تغییــر  از  مانــع  هرگــز  صهیونیســتی 
نخواهــد  قــرن  معاملــه  اعــالم  زمــان 

 شد.    
از ســوی دیگــر، شــاکید ضمــن اظهــار شــک 
ــرای  ــد در مــورد ادامــه تــالش هــا ب و تردی
ــزه،  ــوار غ ــاع در ن ــازی اوض ــت آرام س تثبی
تاکیــد کــرد کــه بــه بــاور مــن آتش بــس در 
غــزه چنــد مــاه بــه طــول مــی انجامــد و پس 

از آن شکسته خواهد شد.   
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میز خبر  

حماس تصاویر نیروهای ویژه ماگاالن را 
منتشر کرد!!

ســخنگوی ارتــش صهیونیســتی مدعــی شــد 
ــش مقاومــت اســالمی »حمــاس«  ــه جنب ک
ــات صــورت  ــای عملی ــل معم ــعی در ح س
گرفتــه در عمــق خــاک باریکــه غــزه 
را دارد کــه در جریــان آن گــروه ویــژه 
ــن  ــش ای ــژه ارت ــگان وی ــان ی ای از نظامی
رژیــم در تاریــخ 2018/11/11 بــه شــرق 

خان یونس حمله کرده بودند. 
ســخنگوی ارتــش صهیونیســتی در واکنــش 
بــه انتشــار تصاویــر عناصــر تیــم عملیاتــی 
ــای  ــردان ه ــط گ ــتی توس ــم صهیونیس رژی
ــای  ــی روزه ــه ط ــر اینک ــد ب ــام و تاکی قس
ــات  ــن عملی ــای ای ــرنخ ه ــه س ــده بقی آین
ــد  ــف خواه ــم کش ــورده را ه ــت خ شکس
کــرد، اعــالم کــرد کــه انتشــار هــر گونــه 
اطالعــات مــی توانــد جــان ســربازان 
ــه  ــا ب ــدازد ی ــر بیان ــه خط ــرائیلی را ب اس
امنیــت رژیــم صهیونیســتی ضربــه بزنــد و 
ــه اطالعــات  ــن رو، انتشــار هــر گون از همی
ــر منتشــر  ــه تصاوی ــوط ب ــات مرب ــا جزئی ی

 شده از سوی حماس ممنوع است. 
ــار  ــور اخب ــره سانس ــتا، دای ــن راس در همی

ــه ای  ــدور بیانی ــا ص ــز ب ــتی نی صهیونیس
ــت  ــر از صح ــه »صرفنظ ــرد ک ــالم ک اع
ــوی  ــده از س ــر ش ــات منتش ــقم جزئی و س
حمــاس، همــگان باید از انتشــار ایــن تصاویر 
و اطالعــات افــرادی کــه اســامی شــان در 
تصاویــر دیــده مــی شــود، خــودداری کننــد 
ــا  ــی ی ــای اینترنت ــگاه ه ــا را در پای و آنه

 شبکه های اجتماعی منتشر نکنند.« 
گــردان هــای شــهید عزالدیــن قســام 
ــت اســالمی  ــش مقاوم ــی جنب ــاخه نظام ش
ــه  ــی بیانی ــنبه ط ــروز پنجش ــاس« ام »حم
ای اعــالم کــرد ســرنخ هــای جدیــدی 
ارتــش  خــورده  شکســت  عملیــات  از 
صهیونیســتی در شــرق خــان یونــس واقــع 
ــه دســت آورده  در جنــوب باریکــه غــزه ب
ــان  ــر مجری ــن تصاوی اســت. قســام همچنی
ایــن عملیــات و خودروهــای مــورد اســتفاده 
در آن را منتشــر و اعــالم کــرده اســت کــه 
ــان  ــات همچن ــن عملی ــاره ای ــات درب تحقیق
هــای  بــه زودی ســرنخ  و  دارد  ادامــه 
دیگــر ایــن عملیــات را هــم کشــف خواهــد 

کرد. 
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رغب آسیا

حمایت سائرون از عبدالمهدی!
روزنامه حریت چاپ ترکیه روز چهارشنبه 30 آبان در مطلبی مدعی شد که سازمان اطالعات 
مرکزی آمریکا )سی آی ای( فایل یک مکالمه تلفنی »بسیار افشاگر« محمد بن سلمان ولیعهد 
عربستان سعودی را در اختیار دارد که در آن »دستور می دهد هر چه سریع تر جمال خاشقجی 

را ساکت کنند.« 
این گزارش در رسانه های آمریکایی نظیر واشینگتن پست و یو اس تودی بازتاب یافته است. 
یو اس تودی نوشته که نمی تواند به طور مستقل ادعاهای مطرح شده در این گزارش را تایید 
کند. در عین جال سازمان سی آی ای نیز معموال به گزارش های مربوط به فعالیت خود واکنشی 

نشان نمی دهد. 
سریعتر  چه  هر  که  داده  دستور  سعودی  عربستان  ولیعهد  که  است  مدعی  حریت  روزنامه 
جمال خاشقجی را ساکت کنند و این مکالمه در عملیات شنود سازمان سی آی ای ضبط شده 

است. 
ماه گذشته جینا هاسپل رییس سازمان سیا برای تحقیق در مورد قتل جمال خاشقجی به ترکیه 

سفیر کرد و نتایج این سفر را به دونالد ترامپ گزارش داد. 
جمال خاشقجی ستون نویس واشنگتن پست و از منتقدان سیاست های عربستان سعودی و 
به خصوص ولیعهد آن کشور روز دوم اکتبر در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به 

قتل رسید.
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ترامپ از ارزش های عربستان سعودی 
دفاع می کند!!

هیئــت تحریریــه روزنامــه نیویــورک تایمــز 
طــی یادداشــتی بــه بررســی اظهــارات 
دیــروز ترامــپ پرداخــت و ادعــا کــرد کــه 
ــعودی  ــتان س ــای عربس ــپ از ارزش ه ترام

دفاع می کند. 
نیویــورک  روزنامــه  تحریریــه  هیئــت 
ــار  ــا انتش ــود ب ــروز خ ــماره ام ــز در ش تایم
یادداشــتی بــا عنــوان »ترامــپ از ارزش های 
ــه  ــد« ب ــاع می کن ــعودی دف ــتان س عربس
ــاره  ــپ درب ــروز ترام ــارات دی ــی اظه بررس

قتل جمال خاشقجی پرداخت. 
در ایــن یادداشــت آمــده اســت: »ترامــپ 
بــا بی توجهــی نســبت بــه گــزارش ســازمان 
فریــب  آمریکایــی،  ارزش هــای  و  ســیا 
ــوص  ــعودی در خص ــات س ــارات مقام اظه
قتــل خاشــقجی را خــورد. در واقــع ترامــپ 
بــه صراحــت اعــالم کــرد کــه هــر انــدازه 

ــی  ــر کس ــتباه و ه ــقجی اش ــل خاش ــه قت ک
کــه در پشــت ایــن ماجــرا باشــد، در کنــار 

رژیم سعودی خواهد بود«. 
هیئــت تحریریــه ایــن روزنامــه آمریکایــی 
بــا اشــاره بــه اظهــارات ترامــپ کــه گفتــه 
بــود »دنیــا جــای بســیار خطرناکــی اســت« 
ــا دادن جســارت  نوشــته اســت: »ترامــپ ب
بــه زورگویــان در عربســتان ســعودی و 
دیگــر کشــورها دنیــا را بــه جــای خطرناکــی 

تبدیل کرده است«. 
ــت:  ــته اس ــن نوش ــه همچنی ــن روزنام ای
»تمامــی ابعــاد قتــل جمــال خاشــقجی بایــد 
مشــخص شــود. هیــچ کــس از جملــه محمد 
بن ســلمان، ولیعهــد عربســتان ســعودی 

نباید از چنگ قانون فرار کنند«. 

میز خبر  
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ــه؛  ــت از اینک ــارت اس ــی عب ــمن شناس دش
ــاره  ــه درب ــدان ک ــمنت را بشــناس و ب دش
تــو چگونــه می اندیشــد. بــا ایــن الگــو 
مــا دشــمن خــود را بهتــر شــناخته و 
ــر  ــان را بهت ــی آن ــی و ذهن ــتگاه تحلیل دس

می شناسیم. 
ــِب َکالْواجــْب«   ــه الواِج ــر اصــل »مقدم بناب
همان طــور کــه مقدمــه نمــاز واجــب یعنــی 
ــی کــه  ــرای ملت وضــو، واجــب می باشــد؛ ب
شــعار محــو اســرائیل جــزء جــدا نشــدنی 
تفکــر و اعتقــادات اوســت ــ و تهیه بخشــی 
از مقدمــات فریضــه نابــودی رژیــم غاصــب 
ــت  ــی و برداش ــن تلق ــاب همی ــدس، از ب ق
قلمــداد می شــود ــــ ضــروری اســت بــرای 
مقابلــه بــا ایــن دشــمن بنیــادی، آن  را بــه 

خوبــی بشناســیم.

رژیم صهیونیستی
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 رژیم صهیونیستی

البی یهود رد روابط اسرائیل و روسیه

 رژیم صهیونیستی

ــه تواتــر مالقات هــای  تعــّدد دیدارهــای مقامــات ارشــد روســیه و اســرائیل از جمل
ــت  ــرف اس ــن دو ط ــط ای ــودن رواب ــاص ب ــق خ ــی از مصادی ــن یک ــو و پوتی نتانیاه
کــه شــاید بــرای هیــچ شــریک دیگــر مســکو ایــن تعــدد مصــداق نداشــته باشــد. 
ــت  ــه دخال ــس از حادث ــر و پ ــای اخی ــی ماه ه ــار ط ــن ب ــرای چندمی ــو ب نتانیاه
ــن خواهــد  ــدار پوتی ــه دی اســرائیل در ســاقط شــدن هواپیمــای ایــل-20 روســیه ب
رفــت. مقایســه واکنــش ســخت روســیه بــه ســاقط شــدن ســوخو24 خــود توســط 
ترکیــه )نوامبــر 2015( بــا رویکــرد احتیاطــی آن در موضــوع ایــل-20 از نشــانه های 
تفــاوت اســرائیل بــا دیگــر شــرکاء مســکو اســت. در تحلیــل چرایــی ایــن مســئله، 
ــی یهــود  ــوان از تأثیــرات مســتقیم و غیرمســتقیم الب در بیــن عوامــل مختلــف نمی ت

چشــم پوشــید.

علیرضا نوری
استادیار دانشگاه شهیدبهشتی

کارشناس مسائل منطقه
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.ارتباطـات ایدئولوژیکـی- مذهبی یهودیاِن 
فعـال در سـاختارهای سیاسـی، اقتصـادی، 
امنیتـی  و  نظامـی  فرهنگـی،  اجتماعـی، 
روسـیه بـا همتایـان اسـرائیلی خـود منبِع 
مهمـی از ایـن تأثیـر اسـت، به ویـژه اینکه 
شـمار زیـادی از یهودیان اسـرائیلی دارای 
ریشـه قومی روس-اسـالو هسـتند. همین 
ویژگـی قومی-نـژادی در کنـار ایدئولوژی 
روسـیه  روابـط  در  موجـود  البـی  یهـود 
و اسـرائیل را از انـواع دیگـر ایـن البـی 
متفـاوت می کند. بـه عنوان مثـال، هرچند 
در امریـکا البـی ثـروت و قـدرِت یهود با 
تأکیـد بـر اهـداف سیاسـی و آرمان هـای 
یهـود به پیشـبرد اهـداف اسـرائیل کمک 
می کنـد، امـا در روسـیه عـالوه بـر وجود 
عامـل  پایین تـر  سـطح  در  سـطح،  ایـن 
نژادی-قومـی نیـز در جریانـات البی گری 

اسـت. موثر 

مخفـی  و  پیچیدگـی، چندالیـه  دلیـل  بـه 
بـودن البـی یهود پیـدا کردن منابـع اصلی 
تل آویـوو  و  مسـکو  روابـط  در  آن  تأثیـر 
آسـان نیسـت. بـر ایـن اسـاس، مـراد این 
نوشـتار نـه بررسـی جامـع جنبه هـای این 
البـی که مسـتلزم مجالی فراخ اسـت، بلکه 
اشـاره ای مختصـر بـه پیشـینه تاریخی آن 
اسـت کـه تأثیر خـود را تـا به کنـون حفظ 
کـرده اسـت. رجـوع بـه تاریـخ تشـکیل 
روس- کـه  نقشـی  و  اسـرائیل  دولـت 

اسـالوتبارهای در شـکل گیری، پا گرفتن و 
تقویـت ایـن دولـت داشـته و هم اکنون نیز 
در سـاختارهای مختلـف سیاسـی، نظامی و 
اجتماعـی تل آویـوو حضـور و نفـوذ دارند، 
می توانـد نمـای واضح تـری از تأثیـر البـی 
یهـود بـر روابـط اسـرائیل و روسـیه بـه 

دهد. دسـت 
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یکـی از مهمتریـن گزاره هـای تاریخـی در 
ایـن مـورد فرضیـه نقش آفرینـی مسـتقیم 
اسـتالین و دولتمـردان وی از جملـه آندره 
در  شـوروی  وقـت  نماینـده  گرومیگـو، 
سـازمان ملل و ویاچسـالو مولوتـوف، وزیر 
خارجه وقت شـوروی در تشـکیل و تحکیم 
دولت اسـرائیل اسـت. اسـتالین در ابتدای 
شـکل گیری این دولت اقدامات مشـخصی 
انجـام داد کـه بـه واسـطه آنهـا از وی به 
عنـوان یکـی از عوامـل اصلی شـکل گیری 
و پاگرفتـن دولـت نوظهـور اسـرائیل یـاد 

می شـود:

شـوروی از طراحـان و حامیـان قطعنامـه 
181 سـازمان ملـل )29 نوامبر 1947( در 
مـورد خاتمه قیمومیت بریتانیا بر فلسـطین 
و تشـکیل دو دولـت عربـی و یهـودی بود 
)طبـق ایـن قطعنامـه 55 درصـد اراضـی 

تعلـق  اسـرائیل  بـه  فلسـطین  سـرزمین 
می گرفـت(. گرومیگـو در پیش-مذاکـرات 
مواضـع  از  تقسـیم  قطعنامـِه  بـه  مربـوط 
آنکـه  از  می کرد.پـس  حمایـت  اسـرائیل 
امریـکا حمایـت خود از قطعنامه تقسـیم را 
کاهش داد و پیشـنهادی دربـاره قیمومیت 
سـازمان ملل بر فلسـطین مطرح کرد، این 
شـوروی بـود کـه ضمـن مخالفـت بـا این 
پیشـنهاد از اصـل تقسـیم به نفع اسـرائیل 
حمایـت کرد.شـوروی اولیـن کشـور جهان 
بـود کـه دو روز بعـد از اعالمیـه اسـتقالل 
اسـرائیل )مـی 1948(، دولـت تل آویوو را 
بـه صـورت رسـمی )دوژور( بـه رسـمیت 
شـناخت، حال آنکه شناسـایی اسـرائیل از 
سـوی امریـکا در این مقطع هنـوز وضعیت 
دوفاکتـو داشت.شـوروی در جنـگ سـال 
1948 اعـراب و اسـرائیل و در وضعیتـی 
کـه اسـرائیل در برابر اعـراب در وضعیت 
ضعـف قـرار داشـت، عـالوه بـر حمایـت 
سیاسـی، کمک هـای نظامـی )از جملـه از 
طریـق چکسـلواکی( و اقتصـادی نیـز بـه 
نظامـی  اقدامـات  و  داد  ارائـه  اسـرائیل 

 رژیم صهیونیستی

یهودیـان مهاجـر مـزارع جمعی کوچکی را از سـاکنان فلسـطین خریـداری نموده 
و بـا غصـب مناطـق بیشـتر، مـزارع جدیدی را بـه وجـود آوردند کـه بعدها این 
مناطـق زمینـه سـاز تشـکیل یـک شـهر به نـام تل آویـو شـد. جمعیـت یهودیان 
فلسـطین بـا ایـن مهاجرت هـا تـا سـال 1903 بـه 57.000 نفـر رسـید و ایـن 
در حالـی بـود کـه جمعیـت کل سـاکنان بومـی فلسـطین در ایـن سـال بیـش از 

بود. نفـر   640.000
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اسـرائیل را »دفـاع از خـود« تعبیـر  کـرد.
اسـرائیل در ژوئـن  اعتـراض  از  شـوروی 
1948 بـه پیشـنهاد بازبینـِی طرح تقسـیم 
از سـوی فولکه برنادوت، میانجی سـازمان 
همیـن  در  کرد.شـوروی  حمایـت  ملـل 
سـال ها از اسـرائیل در مسـئله بازگشـت 

فلسـطینی حمایـت می کـرد. آوارگان 

بنـا بـه دالیـل مشـخص از جملـه بـروز 
در  اسـرائل  و  شـوروی  میـان  اختـالف 
دهـه 1950 و تقویـت روابـط مسـکو بـا 
کشـورهای عربـی کـه در متـن تحـوالت 
بـروز  سـرد  جنـگ  به ویـژه  بین المللـی 
یافتنـد، مسـکو تمایل چندانی بـه پرداختن 
بـه مسـئله دخالـت شـوروی در تشـکیل 
بـر  مقابـل  در  و  نداشـت  یهـود  دولـت 
عاملیـت امریکا در حمایت از تشـکیل این 
دولـت بیـش از پیـش تأکیـد شـد. بـا این 
روسـیه،  در  بسـیاری  تحلیل گـران  حـال، 
غـرب و اسـرائیل بـر ایـن تأکیدنـد کـه 
اسـتالین  و  شـوروی  حمایت هـای  بـدون 
دولت اسـرائیل نمی توانسـت شـکل بگیرد 

یابـد. و دوام 

قابـل تأمـل اینکـه در غالب منابـع تصریح 
یهودسـتیزانه  دیدگاه هـای  کـه  می شـود 
اسـتالین در ایـن مقطـع و مقاطـع بعـدی 

حفظ شـده بوده و از جملـه او در مذاکرات 
خـود در سـال 1945 در یالتـا بـا تئـودور 
انـگل«  و  »دالل  را  یهودیـان  روزولـت 
نامیـده بـود. از سـوی دیگـر، در حالی این 
حمایت هـا بـه تل آویـوو ارائـه می شـد که 
بسـیاری از نزدیکان و مشاوران استالین به 
دلیـل نگرانـی از واکنش منفـی دولت های 
اسـالمی و عربـی مخالـف این امـر بودند. 
مولوتـوف در خاطـرات خـود تأکیـد دارد 
کـه به رغـم ایـن مخالفت ها، تصمیـم نهایی 
در این خصوص از سـوی شـخص اسـتالین 
و وی گرفتـه شـده اسـت. بـر این اسـاس، 
در مـورد چرایـی تصمیـم اسـتالین بـرای 
حمایـت از تشـکیل دولـت اسـرائیل به دو 

فـرض اصلِی سیاسـی اشـاره می شـود؛
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اول اینکـه بـه گمان اسـتالین 
دو  تشـکیل  و  تقسـیم  طـرح 

دولـت عربـی و یهـودی در نهایت 
منجـر بـه جنـگ می شـد و ایـن تحول 

بـا تضعیف امریکا و بریتانیـا در خاورمیانه 
در نهایـت بـه نفـع شـوروی بود. 

از  حمایـت  بـا  مسـکو  اسـاس،  ایـن  بـر 
طـرح تقسـیم می توانسـت روابـط امریـکا 
و بریتانیـا و روابـط امریـکا بـا کشـورهای 
عربـی را بـا چالـش مواجـه کنـد. به ویـژه 
تشـکیل دولـت اسـرائیلی بـا کوتـاه کردن 
دسـت بریتانیـا )رقیـب دیرینـه شـوروی( 
بـه نفوذ آن در سـایر کشـورهای منطقه از 
جملـه مصـر، سـوریه، ترکیـه و عـراق نیز 

مـی داد. خاتمه 

احتمالـِی  دوم  فـرض 
اسـتالین ایـن بود که هـر دولت 
یهـودی قمـری از اقمار شـوروی خواهد 
بـود و شـوروی می توانـد از آن بـه عنوان 
اهـرم نفوذ در خاورمیانه ای که زیر تسـلط 
بریتانیـا و امریـکا اسـت، اسـتفاده کند. در 
سـال 1947 دامنـه جنـگ سـرد در حـال 
کشـیده شـدن بـه مدیترانـه و خاورمیانـه 
یهـود  دولـت  از  شـوروی  حمایـت  بـود. 
می توانسـت ضمـن تحدیـد نفـوذ بریتانیا، 
دامنـه بـازی مسـکو در ایـن دو منطقـه را 
افزایـش دهـد. حمایـت از اسـرائیل حتـی 
از  عربـی  کشـورهای  ناراحتـی  بهـاء  بـه 

شـوروی ارزشـمند بـود.

هرچنـد بـا کوتـاه شـدن دسـت بریتانیـا 
از  اسـتالین در حمایـت  اهـداف  از  یکـی 
تشـکیل دولـت اسـرائیل محقـق شـد، اما 
سـرزمین های  در  بریتانیـا  قـدرت  خـأ 

 رژیم صهیونیستی

یهودیـان مهاجـر مـزارع جمعی کوچکی را از سـاکنان فلسـطین خریـداری نموده 
و بـا غصـب مناطـق بیشـتر، مـزارع جدیدی را بـه وجـود آوردند کـه بعدها این 
مناطـق زمینـه سـاز تشـکیل یـک شـهر به نـام تل آویـو شـد. جمعیـت یهودیان 
فلسـطین بـا ایـن مهاجرت هـا تـا سـال 1903 بـه 57.000 نفـر رسـید و ایـن 
در حالـی بـود کـه جمعیـت کل سـاکنان بومـی فلسـطین در ایـن سـال بیـش از 

بود. نفـر   640.000
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فلسـطینی نـه بـا شـوروی، 
و  جایگزیـن  امریـکا  بـا  بلکـه 

همیـن امـر دلیلـی بـر فاصلـه افتـادن 
بیـن اسـرائیل و شـوروی و سـوق یافتـن 
مسـکو بـه حمایـت از کشـورهای عربـی 
در متـن جنگ سـرد شـد. در هر حـال، از 
یک سـو بـه تبـع حمایت های اولیه مسـکو 
از تشـکیل دولـت یهـود و ایجـاد نخبـگان 
و مقامـات هـوادار خـود در ایـن دولـت و 
از سـوی دیگـر، بـه دلیـل مـوج مهاجرت 
روس-اسـالوتبارها به اسـرائیل دو سـطح 
تل آویـوو  و  بیـن مسـکو  و البـی  ارتبـاط 

نضـج گرفـت و توسـعه یافـت.

در سـطح اول، شـمار زیـادی از سیاسـیون 
ارشـد اسـرائیلی قـرار دارنـد که با ریشـه 
روس-اسـالوی و مسـلط بـه زبان روسـی 
از ابتـدای شـکل گیری دولـت اسـرائیل تا 
کنـون در راهبـری این کشـور تأثیـر موثر 

مشـهورترین  جملـه  از  داشـته اند. 
ایـن افـراد می تـوان بـه مـوارد زیـر 

کرد؛ اشـاره 

رئیس جمهـور  )اولیـن  وایزمـن  شـعیم 
بـن  بالروس(اسـحاق  متولـد  اسـرائیل، 
اسـرائیل،  رئیس جمهـور  )دومیـن  ِزوی 
)سـومین  شـازار  اوکراین(زالمـان  متولـد 
رئیس جمهـور اسـرائیل، متولـد بـالروس(

رئیس جمهـور  )چهارمیـن  کاتزیـر  افریـم 
هـرُزگ  اوکراین(شـعیم  متولـد  اسـرائیل، 
)ششـمین رئیس جمهـور اسـرائیل، متولـد 
لتونـی(اِِزر  مـادر  لهسـتانی،  پـدر  ایرلنـد، 
وایزمـن )هفتمیـن رئیس جمهور اسـرائیل، 
نـوه شـعیم وایزمـن، اولیـن رئیس جمهـور 
شـاِرت  بالروسی(موشـه  جـد  اسـرائیل، 
متولـد  اسـرائیل،  نخسـت وزیر  )دومیـن 
)نخسـت وزیر  اشـکول  بالروس(لِـوی 
متولـد  ِکنِسـت،  چهـارم  دور  اسـرائیل 
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)نخسـت وزیر  پـرز  اوکراین(شـیمون 
اسـرائیل،  رئیس جمهـور  نهمیـن  و  سـابق 
)چهارمیـن  مییِـر  بالروس(گلـدا  متولـد 
اوکرایـن( متولـد  اسـرائیل،  نخسـت وزیر 

)هفتمیـن  )یزرنیتسـکی(  شـامیر  اسـحاق 
بـالروس( متولـد  اسـرائیل،  نخسـت وزیر 

نخسـت وزیر  )ششـمین  بگیـن  مناخیـم 
اسـرائیل، متولد بالروس(آویگـدور لیبرمن 
)وزیـر دفـاع و خارجـه اسـرائیل، متولـد 
مولداوی(یوسف اسـپرینزاک )اولین رئیس 
تحکیم کننـدگان  از  و  اسـرائیل  ِکنِسـت 
دولت اسـرائیلی، متولد مسـکو(کادیش لوز 

)سـومین رئیـس ِکنِسـت اسـرائیل، متولد 
بـالروس(روِون بـارکات )چهارمیـن رئیس 
لیتوانی(یولـی- متولـد  اسـرائیل،  ِکنِسـت 

وواِل اِدلسـتین )رئیس ِکنِسـت اسـرائیل از 
سـال 2013، متولـد اوکراین(تزیپـی لیونی 
اسـرائیل،  دادگسـتری  و  خارجـه  )وزیـر 
متولـد اسـرائیل با پـدری بالروسـی(ایهود 
اسـرائیل،  نخسـت وزیر  )دهمیـن  بـاراک 
متولـد اسـرائیل بـا اجـداد لیتوانیایی(ایهود 

اولمرت )متولد اسـرائیل با ریشـه روسـی-
اوکراینی(آریـل شـارون )متولـد اسـرائیل، 
بـه  مهاجـر  روس  مـادر  و  پـدر  دارای 
اسرائیل(اسـحاق )یتژاک( رابین )ششـمین 
و یازدهمیـن نخسـت وزیر اسـرائیل، متولد 
اسـرائیل را ریشـه اوکراینی(مناخیـم بگین 
ششـمین  و  لیکـود  حـزب  گـذار  )پایـه 
بـالروس( متولـد  اسـرائیل،  نخسـت وزیر 
موشـه یالون )وزیر دفاع اسـرائیل 2013-
2016، متولـد اسـرائیل، اجـداد اوکراینی(.

وزراء،  بیـن  در  پایین تـر  مراتـب  در 
افسـران ارتـش و ... نیز یهودیان بسـیاری 
می شـوند  دیـده  روس-اسـالو  تبـار  بـا 
کـه ارتباطـات تاریخـی، قومـی، خونـی و 
زبانـی خـود را بـا سـرزمین مـادری حفظ 
کرده انـد. هرچنـد در آییـن یهـود مذهب 
بـر قومیـت ارجحیت دارد، امـا نمی توان از 
تأثیـر ایـن پیوندهـا و به تبـع آن البی ها و 
حمایت هایـی کـه از این طریق بین مسـکو 
و تل آویـوو شـکل می گیـرد، غافـل بـود.

عمومی تـر،  سـطح  یعنـی  دوم  سـطح  در 
ایـن واقعیـت کـه تا قبـل از انقـالب اکتبر 
دنیـا  یهودیـان  کل  درصـِد   38  )1917(
نفـر(  میلیـون   13 از  میلیـون   5 )حـدود 
در سـرزمین روسـیه زندگـی می کرده انـد 

از جمعیت کل  بیشتر  اراضی اشغالی  تا سال 2017 جمعیت کل یهودیان ساکن در   
باروری  نرخ  الگوی  برتری  واسطه  به  اما  بود.  فلسطین  در  فلسطینی ساکن  مسلمانان 
فلسطین  جمعیتی  تحوالت  سیر  در   2017 سال  در  مسلمانان،  جمعیت  رشد  نرخ  و 
واقعه بسیار مهم به وقوع پیوست و آن عبارت است از برابری جمعیت کل مسلمانان 
جمعیت  از  مسلمانان  جمعیت  برتری  سپس  و  فلسطین  گستره  در  ساکن  یهودیان  و 
یهودیان.لذا می توان سال 2017 را از منظر جمعیت پژوهی، پیچ تاریخی جمعیت در 

فلسطین نامید.  

 رژیم صهیونیستی
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و ایـن رقـم تـا قبـل از ورود شـوروی بـه 
جنـگ جهانـی اول در سـال 1941 حـدود 
30 درصـد بوده، قابل تأمل اسـت. بخشـی 
از ایـن جمعیـت به ویـژه بعـد از فروپاشـی 
شـوروی بـه اسـرائیل مهاجـرت کـرده و 
یهـودی  روس-اسـالوتبارهای  هم اکنـون 
سـاکن اسـرائیل جمعیتی بین 1 تا 1/200 
میلیـون نفـر از کل جمعیـت 8/5 میلیونی 

ایـن کشـور را تشـکیل می دهنـد.

یهودیـان باقـی مانـده در روسـیه همچنان 
کـه در محـاورات معمـول در ایـن کشـور 
بـاالی  رده هـای  در  می شـود،  تأکیـد 
سـاختارهای سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعی، 
کشـور  ایـن  امنیتـی  و  نظامـی  فرهنگـی، 
حضـور و نفـوذ دارنـد. بایـد توجه داشـت 
کـه یهودیـان طبـق سـبک زندگـی سـنتی 
خـود از برمـال کـردن مذهـب خـود در 
میـان غیریهودیـان ابـا دارنـد و بـر همین 
اسـاس نمی توان آمار صحیحـی از جمعیت 
آنهـا در روسـیِه ارتدوکس به دسـت داد. 
امـا می تـوان حدس زد کـه جمعیـت آنها 
بـه  بـزرگ  مهاجرت هـای  از  بعـد  حتـی 
اسـرائیل در دوره شـوروی و پساشـوروی 
بیـش از جمعیت حـدود 230 هـزار نفری 
اسـت کـه معمـوالً در آمارهای رسـمی به 
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اشـاره می شـود. آن 

بـه  را  جمعیـت  ایـن  کـه  مهمـی  نکتـه 
مهـم  سـنتی  می کنـد،  مرتبـط  اسـرائیل 
در یهودیسـم و ایدئولـوژی یهـود مترتـب 
بـر حـس قـوی هم پیونـدی، پیوسـتگی و 
سرنوشـت مشـترک اسـت که یهودیان را 
بـه حمایـت متقابِل غیرآشـکار، غیراعالمی 
اهـداف  از  و  یکدیگـر  از  خودجـوش  و 
وا مـی دارد.  یهودیـت در سراسـر جهـان 
حاضـر  یهـودی  جمعیـت  منظـر،  ایـن  از 
در نهادهـای مختلـف روسـیه بـه صورت 
خودجـوش، در کنـار البی قـدرت و ثروت 
در روسـیه و جهـان بـر روابـط مسـکو بـا 
تل آویـوو اثـر می گذارنـد و بـرای تحقـق 
اهـداف اسـرائیل تـالش می کنـد. همچنان 
که اشـاره شـد، ایـن حمایـت خودجوش و 
غیرآشـکار با توجـه به پیوندهـای تاریخی، 

قومـی، نـژادی و زبانـی )زبـان مشـترک 
مـادری روسـی( میـان روس هـای یهودی 
و روس-اسـالوتبارهای یهـودی حاضـر در 
اسـرائیل بـا راحتـی بیشـتری نسـبت بـه 

سـایر کشـورها انجـام می شـود.

در  یهـود  البـی  منبـع  از  سـطح  دو  ایـن 
سیاسـت  بـر  اسـرائیل  و  روسـیه  روابـط 
مثلـث  جملـه  از  مسـکو  خاورمیانـه ای 
خـاص  تأثیـرات  ایران-روسیه-اسـرائیل 
خـود را داشـته و خواهد داشـت. این تأثیر 
در رویکـرد احتیاطی کرملیـن در مراودات 
تسـلیحاتی بـا ایـران، محدودیت گذاری هـا 
سـوریه،  در  تهـران  بـا  تعامـل  در 
اطالعاتـی  همکاری هـای  و  هماهنگی هـا 
خـاص  مـورِد  در  به ویـژه  و  سـوریه  در 
بازگذاشـتن دسـت اسـرائیل در حملـه به 
سـوریه )مواضـع ایـران( ملمـوس اسـت.

 رژیم صهیونیستی
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در عیـن حال، در سـنجش تأثیر البی یهود 
بـر سیاسـت خارجـی روسـیه از جملـه در 
قبـال ایـران نباید اغراق کـرد. این البی در 
کنـار توانمندی هـا، محدودیت هـای خـود 
را دارد و همچنانکـه در دوره جنـگ سـرد 
حمایت هـای شـوروی  از  مانـع  نتوانسـت 
نیـز  حاضـر  مقطـع  در  شـود،  اعـراب  از 
تأثیـر آن بر سیاسـت خاورمیانه ای مسـکو 
گسـترده نیسـت. در سـوی دیگر، نمی توان 
از اسـتفاده ابزاری روسـیه از اسرائیل غافل 
مانـد. همچنانکـه یکـی از اهداف اسـتالین 
اسـرائیل  دولـت  تشـکیل  از  حمایـت  در 
محـدود کـردن بریتانیا و اسـتفاده از اهرم 
اسـرائیل در خاورمیانـه بود، روسـیِه پوتین 
نیز از اسـرائیل برای اهـداف خاورمیانه ای 
خود اسـتفاده می کنـد. یکی از ایـن اهداف 
مهـار بلندپروازی هـای منطقـه ای ایـران با 
باز گذاشـتن دسـت اسـرائیل بـه حمله به 

مواضـع تهران در سـوریه اسـت.

با این مالحظه، هرچنـد البی یهود تأثیرات 
خاصـی بر برخـی تصمیمـات خاورمیانه ای 
مسـکو دارد و روسـیه را مجبـور بـه لحاظ 
برخـی مالحظـات اسـرائیل می کنـد، امـا 
کرملیـن بـا در نظـر داشـتن اصـل موازنه 
و سیاسـت چندبـرداری رابطه با اسـرائیل 
را بـه نحـوی دنبـال نمی کند که بـه روابط 
آن بـا سـایر بازیگـران خاورمیانـه از جمله 
ایـران خللـی اساسـی وارد شـود. هرچنـد 
مسـکو بـر اسـاس ایـن سیاسـت از قـرار 
گرفتـن در معـرض انتخـاب نهایـی بیـن 
ایـران و اسـرائیل احتـراز دارد، امـا اگـر 
گیـرد  قـرار  انتخابـی  چنیـن  معـرض  در 
نمی تـوان تأثیـر البـی یهـود در چرخـش 
مسـکو بـه سـمت تل آویـوو علیـه منافـع 

تهـران را نادیـده گرفـت.
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 رژیم صهیونیستی

سفر نتانیاهو  و آینده راهبردی عمان

 رژیم صهیونیستی

ــه  ــفری مخفیان ــاه در س ــان م ــوم آب ــنبه س ــرائیل پنجش ــت وزیر اس ــو نخس ــن نتانیاه بنیامی
ــار  ــه اخب ــت. روز جمع ــت داش ــین اقام ــن سلطنت نش ــاعت در ای ــد و 24 س ــان ش وارد عم
ــی  ــر بســیار مهــم و حت ــن خب ــن ســفر به ســرعت در رســانه ها منتشــر شــد. ای ــه ای ــوط ب مرب
ــورهای  ــی از کش ــه یک ــرائیل ب ــت وزیر اس ــفر نخس ــه س ــود. چراک ــب ب ــت عجی ــوان گف می ت
ــن و در  ــحاق رابی ــال 1994 اس ــن در س ــش  از ای ــود. پی ــابقه ب ــارس کم س ــوزه خلیج ف ح
ــا  ــتند و ب ــفر داش ــان س ــه عم ــرائیل ب ــت اس ــت وزیران وق ــرز نخس ــیمون پ ــال 1996 ش س
ــی  ــه، یوس ــرائیل گفت ــت وزیر اس ــر نخس ــه دفت ــه ک ــد. آن گون ــدار کردن ــوس دی ــلطان قاب س
کوهــن رئیــس موســاد، مئیــر شــابات مشــاور امنیــت ملــی رژیــم صهیونیســتی و یوفــال روتیــم 
مدیــرکل وزارت امورخارجــه اســرائیل در ایــن ســفر نتانیاهــو را همراهــی کرده انــد. امــا نکتــه 
مهــم بــه اهــداف ایــن ســفر برمی گــردد. درواقــع نــوع کنشــگری عمــان در منطقــه بــا دیــدار 

نتانیاهــو ســؤاالتی ایجــاد کــرده کــه در ادامــه بررســی خواهــد شــد.

میثم عرب سرخی
 Gکارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه امام صادق

مدرس و پژوهشگر
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بـر  مبتنـی  و  فعـال  خارجـی  سیاسـت 
بی طرفـی مثبـت عمـان درواقع از اواسـط 
لحـاظ  بـه  گرفـت.  شـکل   1980 دهـه 
تاریخـی، عمـان از 1932 کـه مقـارن بـا 
سـلطنت سـلطان سـعید بن تیمور بـوده، تا 
روی کار آمـدن قابوس در 1970 به دلیل 
دیدگاه هـای متحجرانـه پـدرش دورانی از 
رکـود را در همه زمینه ها، ازجمله سیاسـت 
خارجـی گذرانـد. سـلطان قابـوس کـه در 
سـال 1970 و پـس از سـرنگون سـاختن 
پـدرش از طریـق یـک کودتـا و حمایـت 
بریتانیـا بـه قـدرت رسـید، کمک کـرد تا 
عمـان را کـه در رده فقیرترین کشـورهای 
و  باثبات تریـن  از  یکـی  بـود،  جهـان 
کارآمدتریـن دولت های غرب آسـیا شـود. 
پـس از ایجـاد آرامـش در کشـور، قابوس 
اقدام به نوسـازی کشـور، تأسـیس مجلس 
و  اقتصـادی  زیرسـاخت های  بازسـازی  و 
همچنیـن بازتعریـف در سیاسـت خارجـی 
کـرد. تصمیم سـازی های سیاسـت خارجی 
در پادشـاهی عمان مانند سـایر کشورهای 
پادشـاهی منطقـه معموالً در وهله نخسـت 
معطـوف بـه شـخص پادشـاه و نزدیـکان 
نشـان دهنده  موضـوع  همیـن  اسـت.  وی 

سـلطان  فـردی  تفاوت هـای  اهمیـت 
قابـوس بـا همتایانش در شـورای همکاری 
خلیج فـارس اسـت. اگرچـه وی به عنـوان 
خارجـی  سیاسـت  اصلـی  تعیین کننـده 
دارای نقشـی برجسـته اسـت، امـا کابینه و 
مجلس این کشـور هم در تعدیل سیاسـت 
خارجـی نقـش آفرینند. به جز اندیشـه های 
شـخصی مهم تریـن مؤلفه هـای تأثیرگـذار 
در سیاسـت خارجـی عمـان را می تـوان به 

شرح زیر دسته بندی کرد: 

بـا  عمـان  ژئوپلتیـک؛  ظرفیت هـای   -
در اختیـار داشـتن سـواحل جنوبـی تنگـه 
راهبـردی هرمـز و مجـاورت دریایـی بـا 
ایـران در ایـن تنگه، به اهمیـت نقش خود 
می توانـد  کـه  احتمالـی  بحران هـای  در 
درگیـر  را  چهارمیلیونـی  کشـور  ایـن 
ضمـن  اسـت.  واقـف  به خوبـی  سـازد، 
اینکـه عمـان بعـد از یمن، سـومین کشـور 
محسـوب  عربسـتان  شـبه جزیره  وسـیع 

می شود. 

- چالش هـای تاریخـی؛ شـورش های دهه 
1970 اسـتان ظفار کـه از پیامدهای جنگ 
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بـا تحریـک و حمایت هـای  بـود و  سـرد 
جمهـوری دمکراتیـک خلـق یمـن جنوبـی 
و شـوروی سـابق روی داد، درنهایـت بـا 
مداخله شـاه ایران مهار شـد کـه تجربه ای 
قابـوس  سیاسـی  به واقع گرایـی  تـا  بـود 
وی  کـه  بـود  ازآن پـس  شـاید  بیفزایـد. 
بـرای همیشـه اهمیـت همسـایه بـزرگ و 
تاریخـی خـود را دریافت تـا بعدها در دهه 
1980 کـه بحـران سراسـر خلیج فـارس را 
اهمیـت  قابـوس  بـود، سـلطان  فراگرفتـه 
ایـران را فرامـوش نکـرد و بـر راهبردهای 
ثابت روابط با همسـایگان پافشـاری نشـان 
قابـوس  اگرچـه  بین المللـی،  بعـد  داد. در 
روابـط ویـژه ای بـا انگلیسـی ها داشـته، اما 
به مـوازات آن  یـک متحد نزدیـک آمریکا 

نیز محسوب می شود. 

- واقع گرایـی در سیاسـت خارجی؛ ازنظر 
و  آمریـکا  بیـن  نظامـی  درگیـری  عمـان 
ایـران خطر ژئوپولتیکـی و اقتصادی بزرگی 
دارد و بـرای کاهـش ایـن خطـر، دولـت 
عمـان به عنـوان پلـی بیـن ایـران و غـرب 
عمـل کـرده اسـت. بـه همین دلیل اسـت 
کـه پادشـاهی عمـان برخالف عربسـتان و 
برخـی کشـورهای شـورای همـکاری، کـه 
مایل انـد ایـران جایـگاه خـود را در منطقه 
از دسـت دهد، مایل نیسـت کـه جمهوری 
قـرار  نظامـی  ایـران موردحملـه  اسـالمی 
گیـرد و تـالش می کنـد از راه هم افزایـی، 

منطقـه  در  را  ایـران  ظرفیـت  به نوعـی 
افزایش دهد. 

- کمبـود منابـع انـرژی؛ عمـان علی رغـم 
قـرار گرفتـن در میان کشـورهای نفت خیز 
شـورای همـکاری، دارای ثـروت کمتـری 
نسـبت بـه کشـورهای دیگر عضو شـورای 
پیش بینـی  و  بـوده  همـکاری خلیج فـارس 
می شـود کـه منابـع انـرژی عمـان زودتـر 
از کشـورهای دیگـر به پایان برسـد. همین 
موضـوع موجب شـده تا در روابـط خود با 
همسـایگان و به خصوص ایـران، میانه روی 

و آینده نگری را رعایت کند. 

به صـورت کلـی می تـوان چنـد مؤلفـه را 
به عنـوان اصـول اصلـی سیاسـت خارجـی 

عمان برشمرد: 
ــه  ــدم ورود ب ــی و ع ــت بی طرف ✓ رعای

بحران های بین المللی  
✓ پرهیــز از ورود بــه دســته بندی ها و 

✓بلوک بندی های سیاسی 
روابــط  در  موازنــه  رعایــت   ✓

بین المللی   
✓ فقدان ایدئولوژی 

درواقـع عمـان در ایـن چارچـوب در پنـج 
دهـه اخیـر توانسـته اسـت کـه خـود را 
به عنـوان بازیگـری میانجـی و بی طرف در 
منطقـه مطـرح کنـد. شـاید یکـی از دالیل 
اتخـاذ سیاسـت بی طرفـی نیز بـه وضعیت 
اقتصـادی عمـان برگـردد. اقتصـاد کشـور 
عمـان بـاب مدهای کشـور از محل فروش 
ایـن فراورده تأمین می شـود. عمان بیسـت 

 رژیم صهیونیستی

عمــان در پنــج دهــه اخیــر توانســته اســت کــه خــود را به عنــوان بازیگــری 
میانجــی و بی طــرف در منطقــه مطــرح کنــد. شــاید یکــی از دالیــل اتخــاذ 

سیاســت بی طرفــی نیــز بــه وضعیــت اقتصــادی عمــان برگــردد.
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و دومین کشـور جهـان ازنظـر ذخایر نفتی 
اسـت.  غرب آسـیا  در  کشـور  هفتمیـن  و 
همچـون حجـم  عواملـی  دیگـر  سـوی  از 
نه چنـدان بـاالی منابـع نفت )طبـق برخی 
بشـکه(،  میلیـارد   5/5 حـدود  برآوردهـا 
بـودن  چسـبناک  و  ناکافـی  مرغوبیـت 
نفـت )عـدم سـیالیت کافـی(، عمـق زیـاد 
بـاالی  هزینـه  و  7000متـر  تـا  مخـازن 
اسـتخراج وسیاسـت های پیش بینـی  نشـده 
صادرکننـدگان عمـده نفت مثل عربسـتان 
کـه ذاتـًا طرفـدار افزایـش تولید هسـتند، 
تولیدکننـده کوچکـی مثـل عمـان را ناچار 
از تجدیدنظـر در اتـکا بـه درآمدهای نفتی 

می کند. 

البتـه عمـان برنامه هایی برای سـال 2020 
درآمدهـای  بـه  اتـکا  کاهـش  زمینـه  در 
نفتـی دارد امـا ایـن برنامـه هنوز بـه نقطه 
روشـنی نرسـیده اسـت. عالوه براین عمان 
درزمینـه داخلـی نیـز برخـالف تصـور بـا 
برخـی چالش هـای اجتماعـی نیـز مواجـه 
کشـور   2011 سـال  اوایـل  در  اسـت. 

اعتراضـات مردمـی را  ناآرامـی  و  عمـان 
از سـر گذرانـد کـه از بیـش از 40 سـال 
ظفـار  بحـران  زمـان  از  یعنـی  گذشـته 
ایـن  دامنـه  نداشـت.  سـابقه  این سـو  بـه 
هـدف  را  سـلطان  اعتراضـات صلح آمیـز 
قـرار نـداده بودبـه سـال 2012 و مطالبـه 
اصالحـات اقتصـادی کشـیده شـد و پرده 
پنهـان  نارضایتی هـای  و  سـرخوردگی  از 
جامعـه برداشـت. در واقـع عمان بـا توجه 
مجبـور  اقتصـادی  تنگناهـای  برخـی  بـه 
بـه اتخـاذ سیاسـت بی طرفـی شـده اسـت 
کـه در پنـج دهـه گذشـته ایـن سیاسـت 

توانسته موفق عمل کند. 

ایـن درحالی کـه عمـان بـا برخـی مسـائل 
دهـه  پنـج  در  و  اسـت  مواجـه  داخلـی 
گذشـته سیاسـت بی طرفـی را اتخـاذ کرده 
اسـت میزبـان نتانیاهـو شـد. ایـن مسـأله 
می توانـد  متنوعـی  اهـداف  راسـتای  در 

باشد: 
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1- تسریع در روند عادی سازی روابط با 
جهان عرب

از زمـان روی کار آمـدن دونالـد ترامـپ 
در آمریـکا معاملـه قـرن با جدیـت دنبال 
می شـود. این طـرح در راسـتای حل وفصل 
اهـداف  راسـتای  در  فلسـطین  پرونـده 
اسـرائیل اسـت. گفته می شـود کـه معامله 
عادی سـازی  رونـد  بـر  مقدمـه ای  قـرن 
روابط اسـرائیل با کشـورهای عربی اسـت. 
در همیـن راسـتا یکـی از مهم تریـن دالیل 
سـفر نتانیاهـو بـه عمـان می توانـد تـالش 
تل آویـو بـرای آغاز مـوج جدیـد از فرایند 
عادی سـازی روابـط بـا کشـورهای عربـی 
بـا  اسـرائیل  روابـط  عادی سـازی  باشـد. 
کشـورهای عربـی در چنـد مرحله صورت 

گرفته و در حال جریان است. 

 

در مرحلـه اول روابـط امنیتـی و سیاسـی 
پنهـان بین دو طرف گسـترده شـد، پس  از 
این مرحلـه در فضای نخبگانی کشـورهای 
عربـی سـعی شـد تـا عادی سـازی روابـط 
و  شـود  مطـرح  حتمـی  گزینـه  به عنـوان 
درنهایـت در مرحله سـوم ارتبـاط مقامات 
دو طـرف به تدریج باعث حساسـت زدایی 
اجتماعـی خواهد شـد که نتیجـه نهایی این 
سـه مرحلـه عادی سـازی روابط اسـرائیل 
بـا کشـورهای عربی خواهـد بـود. بنابراین 

سـفر نخسـت وزیر اسـرائیل بـه عمان یک 
سـفر تاریخـی بـوده و می توانـد به عنـوان 
نقطـه آغاز موج جدید باشـد. این سـناریو 
ازآنجـا بسـیار قوی اسـت کـه وزیرخارجه 
عمـان به صراحت از به رسـمیت شـناخت 
اسـرائیل دفـاع کـرده اسـت. وزیـر امـور 
اسـرائیل  اینکـه  بابیـان  عمـان  خارجـه 
کشـوری موجـود در منطقـه اسـت مدعی 
شـد تـا منازعـه فلسـطین- اسـرائیل حـل 
نشـود، مشـکل فعالیت نظامی اسـرائیل در 
دیگـر نقـاط حـل نخواهـد شـد. بن علـوی 
در پاسـخ به سـؤالی درباره اینکه آیا سـفر 
نتانیاهـو به عمـان در حقیقت، به رسـمیت 
»ایـن  گفـت:  بـود  اسـرائیل  شـناختن 
موضـوع تاریخـش گذشـته اسـت. دیگـر 
ارزشـی ندارد. بعـد از آنکـه توافقنامه های 
اسـت.  شـده  امضـا  اسـرائیل  بـا  صلـح 
بلکـه  نمی کنیـم  صحبـت  گذشـته  از  مـا 
نگاهمـان بـه آینـده اسـت. اسـرائیل یکی 
از کشـورهای منطقه اسـت و زمـان تعامل 
با آن فرارسـیده اسـت. این آینده اسـت.« 
ایـن سـفر در حالـی صـورت گرفتـه کـه 
هم زمـان وزیـر ورزش رژیم صهیونیسـتی 
بـه همـراه تیم جـودو این رژیم بـه ابوظبی 
سـفرکرده و هیـأت ورزشـی اسـرائیل نیـز 
در قطـر به سـر می بـرد. نفتالـی بنت وزیر 
آمـوزش رژیـم صهیونیسـتی دراین ارتباط 
اعـالم کـرد، سـفر نتانیاهو به عمـان، نقطه 
آغـاز مهم سیاسـی به شـمار مـی رود. وی 
افـزود سـفر نتانیاهـو بـه عمـان جزئـی از 
قلمـداد  اسـرائیل  منطقـه ای  اسـتراتژی 
می شـود. درواقـع بـه نظـر می رسـد مـوج 

ایــن ســناریو ازآنجــا بســیار قــوی اســت کــه وزیرخارجــه عمــان به صراحــت از 
بــه رســمیت شــناخت اســرائیل دفــاع کــرده اســت. وزیــر امــور خارجــه عمــان 
ــا  ــد ت ــی ش ــت مدع ــه اس ــود در منطق ــوری موج ــرائیل کش ــه اس ــان اینک بابی
منازعــه فلســطین- اســرائیل حــل نشــود، مشــکل فعالیــت نظامــی اســرائیل در 

دیگر نقاط حل نخواهد شد. 

 رژیم صهیونیستی



بـرای  اسـرائیل  تالش هـای  از  جدیـدی 
عادی سـازی روابـط بـا کشـورهای عربـی 
شروع شـده اسـت. برخی خبرهـا از احتمال 
سـفر مشـابهی از سـوی نتانیاهو به بحرین 

نیز حکایت دارد. 

2- تالش برای خروج عمان از موضع 
بی طرفی

یکـی دیگـر از احتماالتـی کـه مطرح شـده 
بـه  ترامـپ  و  نتانیاهـو  کـه  اسـت  آن 
دنبـال این هسـتند کـه عمـان را از موضع 
بی طرفـی خـارج کننـد. درواقـع عمـان در 
شـرایط کنونـی منطقه، ارتباط مناسـبی هم 
بـا گروه هـای مقاومـت و هم بـا محور ضد 
مقاومـت دارد. به نوعـی عمان سـعی کرده 
بـا اتخـاذ مواضـع بینابیـن و معتـدل نقش 
میانجـی بی طـرف را بـازی کنـد. از نـگاه 
اسـرائیل ایـن مسـأله در راسـتای منافـع 
ایـران اسـت و نبایـد ادامه داشـته باشـد. 
سـمت  از  فشـارهایی  احتمـاالً  بنابرایـن 
غـرب بـر عمـان واردشـده تـا از حالـت 

بی طرفی خارج شود.  

3- ایجاد کانالی برای ارتباط با ایران

اسـرائیل در میـان کشـورهای عربـی تنها 
بـا مصـر و اردن روابـط دیپلماتیـک دارد، 
ایـن در حالـی اسـت کـه بنیامیـن نتانیاهو 
بارهـا بـه واقعیت هـای جدیـد منطقـه ای 
و سیاسـت های  نفـود  بـه  آن  رأس  در  و 
توسـعه طلبانه ایـران اشـاره و تأکیـد کرده 
تـا از ایـن طریق توجه کشـورهای عربی را 

بیش از گذشـته بـه ایجاد نوعی همسـویی 
و همگرایـی در منافع مشـترک جلب کند. 
از ایـن رو برخی تحلیلگران سـفر کم سـابقه 
بنیامیـن نتانیاهـو به عمـان را در راسـتای 
پیشـبرد همین سیاسـت تعریـف و تصریح 
اجمـاع  بـرای  اسـرائیل  کـه  کرده انـد 
منطقـه ای علیـه ایـران بـه حمایـت دیگـر 
کشـورهای عربـی به خصـوص آن هایی که 
روابطـی عـادی و خـوب بـا تهـران دارنـد 

نیز نیاز مبرم دارد.  

برخـی از رسـانه های عبری و انگلیسـی نیز 
خـط خبـری دیگـری در پیش گرفته اند. از 
ایـن زاویـه نتانیاهـو بـه دنبـال بـاز کردن 
کانالـی جدیـد بـاری مذاکره با ایـران بوده 
اسـت. روزنامـه آمریکایـی نیویورک تایمز 
نوشـت دراین ارتبـاط نوشـت: »روز جمعه 
نخسـت وزیر اسـرائیل، از سـفر خـود بـه 
عمـان بازگشـت، کشـوری کـه در منطقـه 
غرب آسـیا و خلیج فـارس نفـوذ دیپلماتیک 
باالیـی داشـته و معمـوالً به عنـوان میانجی 
در مسـائل مختلـف ورود می کنـد. بـرای 
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نتانیاهـو بهبـود روابـط بـا عمـان می تواند 
بـه معنـی کانال هـای ارتباطـی غیررسـمی 
منطقـه  در  اسـرائیل  دشـمنان  برخـی  بـا 
خـود  روابـط  به گونـه ای  عمـان  باشـد. 
را مدیریـت کـرده کـه قـادر بـه تثبیـت 
ارتباطـات دوسـتانه میان رقبـای منطقه ای 
ایـن  باشـد.  ایـران  و  عربسـتان  ازجملـه 
میـان  سـری  مذاکـرات  میزبـان  کشـور 
ایـران و آمریـکا در سـال 2013 بـود کـه 
مسـیر مذاکـرات برسـر برجـام را همـوار 
کـرد. در اسـرائیل گمان هایـی مطرح شـد 
می توانـد  عمـان  اکنـون  کـه  دراین بـاره 
به عنـوان کانالـی ارتباطـی میـان ایـران و 

اسرائیل باشد.« 

یهود یعـاری، تحلیلگـر تلویزیون اسـرائیل 
نیـز معتقـد اسـت کشـورها درصورتی کـه 
پیامـی بـرای رسـاندن بـه ایـران داشـته 
باشـند به عمـان می رونـد. تایمز اسـرائیل 
نیـز در تحلیلـی اعالم کـرد، بـا وجودآنکه 
فلسـطینی ها  و  اسـرائیل  بـر  عمـان  نفـوذ 
منطقـه ای  جایـگاه  امـا  اسـت  محـدود 
کشـور  ایـن  می توانـد  آن  منحصربه فـرد 
را  بزرگ تـری  نقـش  تـا  سـازد  قـادر  را 
در میانجی گـری بیـن اسـرائیل و دشـمن 
سرسـخت آن، ایـران ایفـا کنـد. طبـق این 
خـود  نگرانـی  بارهـا  اسـرائیل  گـزارش، 
نسـبت بـه فعالیت هـای نظامـی ایـران در 
سـوریه و حمایـت از گروه هـای شـیعی در 
ایـن کشـور را ابـراز کـرده و هشـدار داده 
اسـت کـه اجـازه تثبیـت نظامی ایـران در 
سـوریه را نخواهـد داد. بنابرایـن احتمـال 

دارد کـه اسـرائیل بـه دنبال آن باشـد که 
پیام هایـی  روسـیه  طریـق  از  پس ازآنکـه 
بـرای تهران در مـورد کاهـش فعالیت در 
جنوب سـوریه فرسـتاد و به نتیجه نرسـید 
ایـن بـار به دنبـال انتخـاب کانـال دیگری 
بـرای ارسـال پیـام خود بـه ایـران هم در 
مـورد سـوریه و هـم در مورد حـزب اهلل و 

گروه های فلسطینی باشد. 

4- مذاکرات صلح

سـفر نتانیاهـو به عمـان  یک هفتـه پس از 
مالقـات محمـود عباس، رئیس تشـکیالت 
خودگـردان فلسـطین با سـلطان قابوس در 
مسـقط صورت گرفـت. برخـی تحلیلگران 
احتمـال در پیـش بـودن مذاکـرات مهمی 
میـان  صلـح  فراینـد  تحقـق  راسـتای  در 
اسـرائیل و فلسـطینی ها را مطـرح می کنند. 
ایـن مسـأله می توانـد دو اسـتدالل را بـه 
همـراه داشـته باشـد: یکـی بـه بن بسـت 
خـوردن روابـط تشـکیالت خودگـردان با 
واشـنگتن پـس از انتقـال سـفارت آمریـکا 
بـه بیت المقـدس کـه رهبران فلسـطینی را 
به شـدت خشـمگین و نسـبت بـه آمریـکا 
به عنـوان میانجـی بی طـرف ناامیـد کرد؛ و 
دیگـری نقـش و جایـگاه موردقبـول عمان 
جامعـه  و  منطقـه  کشـورهای  میـان  در 

بین الملل. 

 رژیم صهیونیستی
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5- تالش نتانیاهو برای ارتقای جایگاه 
داخلی حزب لیکود

ماه هـای  در  لیکـود  حـزب  و  نتانیاهـو 
مختلـف  حوزه هـای  در  به شـدت  اخیـر 
تحت فشـار هسـتند. مسـأله فسـاد مالـی و 
بازجویـی از خانـواده نتانیاهـو باعث شـده 
اسـت تـا احـزاب رقیـب از ایـن مسـأله 
برای انتخابات سـال 2019 اسـتفاده کنند. 
درواقـع حـزب لیکـود هرچنـد در بیشـتر 
نظرسـنجی ها همچنان بیشترین آرا را دارد 
امـا چالش هایی نیز پیـش رو دارد. بنابراین 
نتانیاهـو بـا سـفر به عمان سـعی کـرده تا 
حـزب لیکـود را یـک حـزب کارآمـد و با 
راهبرد مناسـب منطقـه ای مطـرح کند. از 
ایـن زاویـه ایـن سـفر می تواند بـه پیروزی 
مجـدد حـزب لیکـود در انتخابـات آتـی 

کمک کند. 

بـه نظـر می رسـد کـه سـفر نتانیاهـو بـه 
عمـان در درجه نخسـت در راسـتای موج 
جدیـد تالش هـا بـرای عادی سـازی روابط 
صـورت  عربـی  کشـورهای  بـا  اسـرائیل 
فـرض،  ایـن  تأییـد  صـورت  در  گرفـت. 
بایـد منتظـر تکـرار این گونـه سـفرها بـه 
ایـن  بـر  عـالوه  بـود.  عربـی  کشـورهای 
نتانیاهـو سـعی دارد تـا به نوعـی در مـورد 
بـه  ایـران  بـا  منطقـه ای  مسـائل  برخـی 
یـک تفاهـم مشـترک برسـد. بـه همیـن 
دلیـل عمـان به عنـوان میانجـی سـنتی در 
پنـج دهـه گذشـته و یکـی از مطمئن ترین 
اسـت.  انتخاب شـده  ارتباطـی  کانال هـای 
عـالوه بـر ایـن عمـان در حـال از دسـت 

دادن جایـگاه بی طرفـی خـود اسـت. قانون 
اساسـی عمان به این کشور سـلطنتی اجازه 
پیوسـتن بـه پیمان های نظامی مشـترک یا 
هرگونـه بلوکـی کـه دارای گرایـش خاص 
اسـت را نمی دهـد کـه گویـای آن اسـت 
کـه چـرا عمـان در امـور دیگـر کشـورها 
مداخلـه نمی کنـد. عـالوه برایـن در زمـان 
امضـای پیمـان کمـپ دیویـد بیـن مصر و 
اسـرائیل همـه کشـورهای عربی اقـدام به 
قطـع روابـط دیپلماتیـک بـا مصـر کردند 

اما  عمان این رویکرد را دنبال نکرد. 

 عمان همچنین از تصمیم شـورای همکاری 
خلیج فـارس در پشـتیبانی از عـراق علیـه 
ایـران در خـالل جنـگ ایـن دو کشـور در 
دهـه 1980 سـرباز زد. این کشـور سـفیر 
خـود را از قطـر بـه دنبـال اتخـاذ چنیـن 
امـارات  عربسـتان،  توسـط  رویکـردی 
متحـده عربـی و بحریـن در مـاه مـارس 
2014 فرانخوانـد و بـه ائتـالف نظامـی به 
رهبری عربسـتان سـعودی علیه انصار اهلل 
در یمـن نپیوسـت. امـا اقـدام اخیـر عمان 
می توانـد بـه معنـای پایـان ایـن نـوع نگاه 
باشـد که پیامدهـای متنوعی برای مسـقط 

می توانـد بـه همـراه داشـته باشـد.

 سـفر نتانیاهـو بـه عمـان در درجـه نخسـت در راسـتای مـوج جدیـد 
تالش هـا بـرای عادی سـازی روابط اسـرائیل با کشـورهای عربـی صورت 
گرفـت. عـالوه بـر ایـن نتانیاهـو سـعی دارد تـا به نوعـی در مـورد برخـی 

مسائل منطقه ای با ایران به یک تفاهم مشترک برسد. 
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علیرضا عرب 
کارشناس مسائل منطقه

کاف رد کابینه بازدارندگی مقاومت زغه و ش

در بررســی بازدارندگــی مقاومــت در غــزه و ابعــاد سیاســی، اقتصــادی، نظامــی و امنیتــی آن 
ــی آن  ــد فرهنگ ــر بع ــد ب ــتر بای ــد بیش ــه اول، تأکی ــلم، در وهل ــت مس ــک واقعی ــوان ی ــه عن ب

متمرکز شود. 
مقاومــت یــک فرهنــگ اســت. ایــن فرهنــگ هــر روز بیشــتر از روز قبــل در غــزه بســط و 
ــی و... هــم دارد  ــی، امنیت ــاد دیگــر اقتصــادی، نظام ــه مقاومــت ابع ــد. البت ــدا می کن ــق پی تعمی
ــه بعــد فرهنگــی فراگیــر آن مرتبــط اســت. ایــن فرهنــگ در غــزه  امــا تمامــی ایــن ابعــاد ب
ــذا غــزه چــه تحــت محاصــره باشــد و چــه  ــد می شــود؛ ل ــاز تولی ــد و ب رســوخ کــرده و تولی
نباشــد، مقاومــت جــاری و ســاری خواهــد بــود و بــا دامنــه و شــدت متغیــر بــه رشــد تکاملــی 

خود ادامه خواهد داد.  

 رژیم صهیونیستی
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الف( بررسی مقاومت غزه و ابعاد آن
ــزه  ــاس در غ ــی حم ــدرت بازدارندگ ق
نیــز از همیــن ســر منشــأ پایــدار نشــأت 
ــزه  ــر غ ــوالت اخی ــت. تح ــه اس گرفت
کــه از نفــوذ و حملــه کوماندوهــای 
ویــژه اســرائیلی بــه جنــوب غــزه آغــاز 
ــز  ــوب و مرک ــاران جن ــک ب ــه موش و ب
اســرائیل توســط مقاومــت منجــر شــد؛ 
و نهایتــًا دولــت راســتگرای نتانیاهــو 
ــا،  ــاز درگیری ه ــاعت از آغ ــی 48 س ط
مجبــور بــه پذیــرش آتــش بــس کــرد. 
ــی  ــالدی تمام ــال 1967 می ــر در س اگ
ــد،  اعــراب طــی 6 روز شکســت خوردن
ــگ  ــو فرهن ــد و نم ــو رش ــال در پرت ح
در  اســت.  برگشــته  ورق  مقاومــت، 
ــی  ــرائیل حت ــالدی اس ــال 2006 می س
یــک  از عهــده ســرکوب  نتوانســت 
گــروه اســالمی یعنــی حــزب اهلل لبنــان 
ــی 33 روز شکســت  ــًا ط ــد و نهایت برآی
در کســب اهــداف از پیــش اعــالم شــده 
ــه آتــش بــس داد. ــن ب را پذیرفتــه و ت

حــال در ســال 2018 میــالدی ایــن 
ــول  ــداف در ط ــب اه ــت در کس شکس
ــر در  ــه صــورت دقیق ت ــاعت و ب 48 س
عــرض 24 ســاعت اتفــاق می افتــد. 
ــت در  ــی مقاوم ــوان بازدارندگ ــی ت یعن
غــزه تحــت تحریــم و محاصــره افزایــش 
یافتــه و متقابــاًل اســرائیل و هیــأت 
ــده اند.  ــکننده تر ش ــز ش ــه آن نی حاکم
نظامــی و  توانمندی هــای  ارتقــاء  بــا 

ــت و  ــزه، امنی ــت در غ ــکی مقاوم موش
ــهرک  ــژه ش ــت ها، به وی ــاه صهیونیس رف
نشــین های مجــاور غــزه در جنــوب 
به شــدت  اشــغالی،  ســرزمین های 
دچــار مخاطــره شــده اســت، و بــه 
نوعــی تــوازن قــوا بــه نفــع فلســطینی ها 
تغییــر  صهیونیســت ها  ضــرر  بــه  و 

ــت. ــرده اس ک

ــو شــونده مقاومــت  ــراث نوبه ن ــن می  ای
اســت. متعاقــب عملیــات نفــوذ ارتــش 
ــزه  ــل غ ــه داخ ــتی ب ــم صهیونیس رژی
ــر(  ــان )11نوامب ــنبه 20 آب ــورخ یکش م
کــه بــا اهــداف چندگانــه اعــم از ربایش 
ســران برجســته سیاســی مقاومــت، 
گردان هــای  ارشــد  فرمانــده  تــرور 
عزالدیــن قســام »نورالدیــن برکــه«، 
آزادی ســربازان اســیر اســرائیلی در 
مانــد،  ناموفــق  و...  حمــاس  دســت 
مقاومــت غــزه مناطــق اشــغالی اطــراف 
غــزه را باقریــب بــه 400 موشــک 

ــرارداد. ــدف ق ه
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حمــاس شــامگاه یکشــنبه 20 آبــان 
اعــالم کــرد کــه نظامیــان صهیونیســت 
در پوشــش شــهروندان عــادی توانســتند 
ــه«  ــن برک ــده و »نورالدی ــزه ش وارد غ
ــس  ــه خان یون ــام در منطق ــده قس فرمان
را ترور کنند.  آنهــا پــس از لــو 
رفتــن و شکســت عملیات ســعی در فرار 
ــیاری  ــا هوش ــه ب ــتند ک ــزه را داش از غ
ــن  نیروهــای گردان هــای قســام در کمی
آنهــا گرفتــار شــدند. در ایــن درگیــری 
ــه  ــت ک ــد صهیونیس ــر ارش ــک افس ی
فرمانــده عملیــات هــم بــود بــه هالکــت 
نفــر دیگــر زخمــی  رســید و یــک 

شد. 

 

در مقابــل صهیونیســت ها بــرای نجــات 
نظامیــان خــود مجبــور بــه بمبــاران غزه 
ــاران  ــن بمب ــان ای ــه در جری ــدند ک ش
ــه  ــطینی ب ــرائیلی ها، 7 فلس ــنگین اس س
ــی  ــرائیلی ها حت ــیدند. اس ــهادت رس ش
بــرای نجــات کماندوهــای ویــژه خــود از 
جنگنده هــای عمــود پــرواز نیــز اســتفاده 
کردنــد. بنابرایــن اگــر میــزان گســترده 
بمباران هــا و اســتفاده از جنگنده هــای 
عمــود پــرواز نبــود، تلفــات کماندوهــای 
مزبــور بــه مراتــب بیشــتر شــده و حتــی 
ــا کشــته شــدن  احتمــال دســتگیری و ی

تمامی آنها نیز می رفت. 
متعاقبــًا حمــاس نیــز شــروع به موشــک 
ــراف  ــهرک های اط ــم ش ــاران پرحج ب
ــوب ســرزمین های اشــغالی  ــزه در جن غ
کــرد. بــه نحــوی کــه طــی 24 ســاعت 
ــت  ــنبه( 460 راک ــا ســه ش ــنبه ت )دوش
توســط نیروهــای مقاومــت شــلیک شــد، 
کــه منجــر بــه کشــته شــدن یــک نفر و 
زخمــی شــدن ده هــا نفــر شــد. الزم بــه 
ذکــر اســت کــه ســامانه دفاعــی ضــد 
ــوم  ــرائیل موس ــرد اس ــاه ب موشــک کوت
ــه  ــق ب ــا موف ــن« تنه ــد آهنی ــه »گنب ب
شــد.  موشــک   100 ســازی  خنثــی 
ســامانه دفاعــی پیشــرفته گنبــد آهنیــن 
ــاخت و  ــه س ــا دالر هزین ــه میلیارده ک
ارتقــاء آن شــده اســت، توانایــی مقابلــه 
ــد و  ــه رش ــکی رو ب ــاوری موش ــا فن ب
ــت را  ــای مقاوم ــه گروه ه ــل یافت تکام

ندارد. 
ــه  ــره هم ــزه در محاص ــوار غ ــه ن گرچ
ــت،  ــترده اس ــای گس ــه و تحریم ه جانب
امــا ایمــان، اراده، جهــد و خالقیــت 
فایــق  محدودیت هــا  بــر  مجاهدیــن 
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گروه هـای مقاومـت در غـزه، به صورت متحـد و یکپارچـه، توانایی هـای بازدارنده 
خـود را در عرصـه رصـد دقیـق و مسـتمر دشـمن، شناسـایی و ایجـاد کمیـن در 
مقابـل نیروهـای نفوذی، دفاع همـه جانبه و درگیـری رو در رو، هجوم همه جانبه 
موشـکی در هـوا و حملـه از طریـق تونل هـای مخفـی در زیرزمیـن به خوبـی و با 

مهارت بسیار به نمایش گذاشتند. 
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ــای  ــژه توانمندی ه ــت و به وی ــده اس آم
ــال های  ــی س ــا ط ــی آنه ــی و امنیت نظام
ــدا  ــه پی ــل مالحظ ــش قاب ــر افزای اخی
ــت  ــای مقاوم ــذا گروه ه ــرده اســت. ل ک
در غــزه، به صــورت متحــد و یکپارچــه، 
اعــم از حمــاس، جهــاد اســالمی و... 
در  را  خــود  بازدارنــده  توانایی هــای 
عرصــه رصــد دقیــق و مســتمر دشــمن، 
شناســایی و ایجــاد کمیــن در مقابــل 
ــه  ــه جانب ــاع هم ــوذی، دف ــای نف نیروه
ــز  ــب و گری ــری رو در رو، تعقی و درگی
و گرفتــن تلفــات از دشــمن و نهایتــًا 
هجــوم همــه جانبــه موشــکی در هــوا و 
ــی در  ــای مخف ــق تونل ه ــه از طری حمل
زیرزمیــن بــه خوبــی و بــا مهارت بســیار 
بــه نمایــش گذاشــتند. ایــن تــوان رو بــه 
رشــد و نــو بــه نــو شــده نــرم افــزاری 
ــت  ــای مقاوم ــزاری گروه ه ــخت اف و س
ــی،  ــی، نظام ــای فرهنگ ــزه در عرصه ه غ
امنیتــی و سیاســی نــه تنهــا ســبب 
ــده  ــرائیل ش ــخص اس ــی مش بازدارندگ
ــان  ــاعه  گفتم ــد و اش ــبب رش ــه س بلک
ــد  ــه خواه ــت در منطق ــرد مقاوم و راهب

ــادی و  ــی، اقتص ــاختار سیاس س شد. 
اجتماعــی اســرائیل در مقابــل تهدیــدات 
بســیار  مقاومــت  متنــوع  و  مســتمر 
آســیب پذیــر اســت. حمــالت موشــکی 
ــاعت،  ــی 24 س ــت ط ــای مقاوم گروه ه
از دوشــنبه21 آبــان )12نوامبــر( تــا 
ســه شــنبه 22 آبــان )13 نوامبــر(، بعــد 
ــدن  ــه صــدا درآم ــبب ب ــا س از مدت ه
مســتمر آژیــر خطــر در مناطــق جنوبــی 
اســرائیل شــد. شــهرک نشــین های 
ــا  ــاور ب ــرائیل مج ــی اس ــق جنوب مناط
ــت  ــادی امنی ــدود زی ــا ح ــزه ت ــوار غ ن
اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی خــود را 

از دست رفته می بینند. 
ب( شکاف در کابینه راستگرای 

اسرائیل
بــه هــر روی پاســخ مقاومــت در غــزه به 
ــس  ــه خان یون ــت ها ب ــاوز صهیونیس تج
ــو  ــه نتانیاه ــود، ک ــده ب ــان کوبن آن چن
ســفر خــود بــه فرانســه را ناتمــام 
ــو  ــه تل آوی ــرعت ب ــه س ــته و ب گذاش
بازگشــت. کابینــه امنیتــی اســرائیل بــه 
ریاســت نتانیاهــو تشــکیل جلســه فــوق 
العــاده و اضطــراری داد و طی 7 ســاعت 
ســرانجام آتــش بــس بــا حمــاس را بــه 
ــدون رأی  ــه »ب ــری مصــر البت میانجی گ

گیری« پذیرفت. 
ــطح  ــت و س ــی مقاوم ــطح بازدارندگ س
ــرائیل  ــاوز اس ــه تج ــت ب ــخ مقاوم پاس
بــه حــدی ارتقــاء یافتــه بــود کــه 
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بــس  آتــش  پذیــرش  در  درنــگ 
ناپذیــر  جبــران  خســارات  ســبب 
ــی  ــی و امنیت ــادی، نظام ــی، اقتص سیاس
لــذا دولــت  اســرائیل می شــد؛  بــه 
ــر  ــد و بدت ــن ب ــرائیل بی ــتگرای اس راس
ناچــار بــه انتخــاب گزینــه بــد شــد. امــا 
مهمتــر اینکــه کابینــه امنیتــی اســرائیل 
ــراری،  ــه اضط ــاعت جلس ــس از 7 س پ
ــزه  ــوار غ ــا حمــاس در ن ــس ب ــش ب آت
را بــدون رأی گیــری پذیرفتــه و ســپس 
بیانیــه مشــترک »آویگــدور  شــاهد 
لیبرمــن« وزیــر جنــگ و رئیــس حــزب 
»اســرائیل بیتنــو« )اســرائیل خانــه مــا( و 
»نفتالــی بنــت« وزیــر آمــوزش و رئیــس 
ــر عــدم  ــی ب ــه یهــود« مبن حــزب »خان
ــا آتــش بــس مذکــور  موافقــت آنهــا ب
و  اختــالف  شــاهد  همگــی  هســتیم، 
شــکاف بزرگــی میــان کابینــه و احــزاب 
راســتگرای اســرائیل در نحــوه برخــورد 
ــزه  ــوار غ ــت در ن ــای مقاوم ــا گروه ه ب

هستیم.  

بــا پذیــرش آتــش بــس توســط دولــت 
ریاســت  بــه  اســرائیل  راســتگرای 
ــم  ــگ رژی ــر جن ــو وزی ــن نتانیاه بنیامی
صهیونیســتی، آویگــدور لیبرمــن بــه 

نشــانه اعتــراض روز چهارشــنبه 23 
خــود  ســمت  از  )14نوامبــر(  آبــان 
برگــزاری  خواســتار  و  داد  اســتعفا 
انتخابــات زودهنــگام شــد. لیبرمــن بعــد 
از جلســه بــا حــزب »اســرائیل خانــه ما« 
ــر  ــت حاض ــدگان کنس ــع نماین در جم
شــد و اســتعفا خــود از دولــت را اعــالم 
ــات  ــزاری انتخاب ــان برگ ــرد و خواه ک
پیــش از موعــد شــد. لیبرمــن پذیــرش 
آتــش بــس توســط دولــت جعلــی رژیم 
صهیونیســتی را مصــداق خریــد آرامــش 
بــه بهایــی ســنگین بــدون هیــچ طرحــی 
بــرای مهــار حمــاس در آینــده و تســلیم 
ــه ارعــاب گروه هــای مقاومــت  شــدن ب
ــه  ــد اســت ک ــزه دانســت. او معتق درغ
ــاب  ــه پرت ــتی ب ــم صهیونیس ــخ رژی پاس
500 موشــک بــه جنــوب اســرائیل بــه 

شدت ناکافی بوده است. 
لیبرمــن بــه شــدت از نتانیاهــو انتقــاد و 
عنــوان کــرد: در مــورد خیلی از مســائل 
بســیار مهــم از جملــه ایــن کــه دولــت 
آبــان   18 جمعــه  روز  صهیونیســتی 
ــون  ــال 15 میلی ــازه انتق ــر( اج )9نوامب
دالر پــول نقــد از دولــت قطــر بــه 
ــالف  ــو »اخت ــا نتانیاه ــاس را داده، ب حم
نظــر اساســی داشــته اســت. 15 میلیــون 
دالر در وهلــه اول بــه خانــواده اعضــای 
ــا ارتــش  حمــاس کــه در زد و خــورد ب
ــدند  ــته ش ــزه کش ــرز غ ــرائیل در م اس
پرداخــت می شــود، و ســپس هزینــه 
بــه  کــه  می شــود  موشــک هایی 

بــا ایــن آتــش بــس بعــد از یــک ســال حمــاس از نظــر نظامــی بــه حــزب اهلل 
دوم بــا تمــام جزئیــات تبدیــل خواهــد شــد و از نظــر او ایــن آتــش بــس بســیار 
اشــتباه و خطرنــاک بــود و کابینــه نتانیاهــو بــه حمــاس مصونیــت اعطــاء کــرده 
اســت.ی ادامــه داد: »بی معنــی اســت کــه حمــاس حــدود 500 فرونــد راکــت 
شــلیک کنــد و آن وقــت ســران حمــاس از کابینــه امنیتــی اســرائیل مصونیــت 

دریافت کنند.«   



اسرائیل شلیک خواهد شد. 
لیبرمــن بــه صراحــت گفــت: »مــن 
ــا حکــم  ــو ب ــا نتانیاه ــودم ام مخالفــت ب

حکومتی، من را دور زد.« 
الزم بــه ذکــر اســت کــه لیبرمــن بعــداً 
ــن  ــا ای ــه ب ــرد ک ــوان ک ــه وضــوح عن ب
آتــش بــس بعــد از یــک ســال حمــاس 
ــا  ــزب اهلل دوم ب ــه ح ــی ب ــر نظام از نظ
تمــام جزئیــات تبدیــل خواهــد شــد و از 
نظــر او ایــن آتــش بــس بســیار اشــتباه 
و خطرنــاک بــود و کابینــه نتانیاهــو بــه 
حمــاس مصونیــت اعطــاء کــرده اســت. 
ــه  ــت ک ــی اس ــه داد: »بی معن وی ادام
حمــاس حــدود 500 فرونــد راکــت 
شــلیک کنــد و آن وقــت ســران حمــاس 
ــت  ــرائیل مصونی ــی اس ــه امنیت از کابین

دریافت کنند.«   
در واقــع بــه جــز دو وزیــر جنــگ 
و آمــوزش دو وزیــر دیگــر کابینــه 
ــر  ــه »وزی ــو از جمل ــتگرای نتانیاه راس
ــا  ــم صهیونیســتی »صوف مهاجــرت« رژی
ــو«  ــرائیل بیتن ــزب »اس ــر« از ح الندوی
ــه  ــش و ب ــس حزب ــت از رئی ــه حمای ب
نشــانه اعتــراض بــه تصمیــم نتانیاهو در 
ــمت های  ــاس از س ــا حم ــس ب ــش ب آت
ــر  ــه ذک ــد. الزم ب ــتعفا دادن ــود اس خ
راســتگرای  حــزب  دو  هــر  اســت 
یهــود«  »خانــه  و  بیتنــو«  »اســرائیل 
در مواجهــه بــا گروه هــای مقاومــت 
بازگشــت  راهپیمایی هــای  و  در غــزه 

موافــق اعمــال خشــونت بیشــتر بــا 
فلسطینی ها هستند. 

بــه نحــوی کــه »نفتالــی بنــت« رئیــس 
حــزب »خانــه یهــود« و وزیــر آمــوزش 
آویگــدور  همــواره  اســرائیل،  فعلــی 
ــر جنــگ ســابق و رئیــس  ــن، وزی لیبرم
ــه مالیمــت  ــو را ب حــزب اســرائیل بیتن
ــان  ــا آن ــه ب ــطینی ها و مواجه ــا فلس ب
متهــم  بازگشــت  راهپیمایی هــای  در 
ــونت  ــال خش ــتار اعم ــرد و خواس می ک
بیشــتر بــا آنــان بــود. حــال وقتــی 
لیبرمــن مخالــف برقــراری آتــش بــس 
بــا حمــاس اســت و بــه نشــانه اعتــراض 
از کابینــه اســتعفا می دهــد، منطقــًا  تنهــا 
انگیــزه نفتالــی بنــت از عــدم خــروج از 
ائتــالف نتانیاهــو را می تــوان کســب 
امتیــاز وزارت جنــگ و پــر کــردن 
ــرائیل بیتنــو  جــای خالــی حــزب اس
ــه  ــم ب ــه او ه ــت وگرن ــه دانس در کابین
ــس  ــش ب ــراری آت ــف برق شــدت مخال
ــد از  ــه بع ــت و بالفاصل ــاس اس ــا حم ب
برقــراری آتــش بــس بیانیــه ای مبتنــی 
ــا آن  ــش ب ــود و حزب ــت خ ــر مخالف ب

منتشر کرد. 
الزم بــه ذکــر اســت نفتالــی بنــت وزیــر 
فعلــی آمــوزش تنهــا بــه شــرط اعطــای 
ــه او از طــرف نتانیاهــو  وزارت جنــگ ب
حاضــر بــه مانــدن در ائتــالف نتانیاهــو 
ــورت  ــه درص ــرده ک ــالم ک ــت و اع اس
عــدم موافقــت نتانیاهــو بــا وزارت جنگ 
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 رژیم صهیونیستی

ــن  ــه ای ــده و ب ــارج ش ــه خ او، از کابین
ترتیــب نتانیاهــو بایــد اعــالم انتخابــات 

زود هنگام کنست را بکند. 
الزم بــه ذکــر اســت دامنــه اعتراضــات 
خصــوص  در  نتانیاهــو  تصمیــم  بــه 
پذیــرش آتــش بــس بــا حمــاس، تنهــا 
بــه اعضــای کابینــه رژیــم صهیونیســتی 
محــدود نشــده و شــاهد اعتراضــات 
جامعــه  ســطح  در  صهیونیســت ها 
ــرات  ــتیم. تظاه ــم هس ــتی ه صهیونیس
اعتــراض آمیــز علیــه آتــش بــس 
و نتانیاهــو در تل آویــو انجــام شــده 
او  اســتعفای  خواســتار  معترضیــن  و 

شدند. 
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وقتـی موشـه دایان، وزیر دفاع وقت اسـرائیل سـرخوش از پیروزی، وارد شـهر قدس اشـغالی 
شـد و بـا شکسـت نظامـی سـخت اعـراب در ژوئـن 1967 پرچـم اسـرائیل بـر قبـه الصخره 
افراشـته شـد، اسـرائیل همچنان نیازمنـد »معاملۀ قرن« بـود. چیزی کـه در 1955 عبدالناصر 
آن را نپذیرفـت و دیگـران پذیرفتنـد، و در نهایـت بـا تغییـر شـرایط و اوضـاع و شـرط ها بـه 
محمـد بن سـلمان رسـید. آن روز موشـه دایـان سـرخوش از پیـروزی ای کـه انتظار نداشـت 
بـه چنیـن سـرعت و آسـانی ای بـه دسـت آیـد گفت: »بـار دیگـر شـهر مقـدس را یکپارچه 
سـاختیم و بـه مقدس تریـن اماکـن خود بازگشـتیم و هرگـز از آن بیـرون نخواهیـم رفت.« و 

شکسـت سـنگین اعـراب را عامـل تن دادنشـان به خواسـته های اسـرائیل دانسـت.
از 1948 کـه اسـرائیل را در منطقـه کاشـتند، ایـن کشـور عـادت کـرد که سـالح را همچون 
ابـزاری بـرای قـرار دادن اعـراب در برابـر عمـل انجام شـده با کمـک بریتانیا و امریـکا قرار 
دهـد و فشـارهایش در اسـاس در راسـتای پذیرفتـه شـدن در منطقـه و برقـراری »معاملـۀ 

صلـح« بـا اعـراب چـه بـه صـورت فراگیر و چـه به صـورت فـردی بود.

45

لناصر  ات  محمد بن سلمان1  »معامله قرن « از عبدا

1. ترجمه شده از روزنامه الجزیره

محمد امین عرب سرخی
کارشناسی مدیریت دولتی، پژوهشگر 
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پل صلح و ندای طبیعت
اصطـالح »معاملـه قـرن« نخسـتین بار در 
سـخنان دوایت آیزنهاور )1961-1953(، 
رئیس جمهوری امریکا آشـکار شـد، آن گاه 
کـه می خواسـت تمایـل قاهـره به سـاخت 
سـد العالـی را مهـار کنـد. اینجـا بـود کـه 
گفـت: »اگـر به کمک مـا نیاز داریـد، باید 
بـه صلح با اسـرائیل و پایـان دادن به همه 
عوامـل تشـنج زا و جنگ هـا ایمـان داشـته 
باشـید« و شـرط های دیگری را نیـز افزود 
کـه از نظـر قاهـره »مایـه ذلـت« دانسـته 
شـد. شـماری از دسـتیاران عبدالناصـر در 
رهبـر  کـه  کرده انـد  اشـاره  خاطراتشـان 
مصـر می دانسـت کـه واشـنگتن بـه مصر 
در اجـرای این پروژه عظیـم کمکی نخواهد 

کـرد؛ بلکـه شـاید شـرط های دشـواری را 
بـر وی تحمیـل خواهـد کرد کـه انقالب و 
اسـاس اسـتقالل مصـر را هدف قـرار داده 
و چـه بسـا مصـر را درگیـر پـروژه کنـد و 

بعد از آن پا پس کشد. 
در دسـامبر 1955 وقتی رابرت اندرسـون، 
فرسـتاده آیزنهـاور، از مصـر بازدیـد کرد 
عبدالناصـر  کـه  بـود  ایـن  او  درخواسـت 
معاملـه صلـح بـا اسـرائیلیان را بپذیـرد و 
شـخصًا بـا دیوید بن گوریون، نخسـت وزیر 
رژیـم صهیونیسـتی دیدار کنـد. عبدالناصر 
بـه دیـدار بـا بـن گوریـون مخالفـت کرد 
مسـأله  فلسـطین  مسـأله  کـه  گفـت  و 
جهـان عـرب اسـت و فقـط بـه او مربـوط 
اسـت  ممکـن  شـخصًا  خـود  و  نمی شـود 
قطع نامـه تقسـیم صـادر شـده از نشسـت 
مجمـع سـازمان ملـل متحـد در 1947 را 
بپذیـرد، با این شـرط که منطقـه صحرایی 
نقـب در مرزهای فلسـطین شـمرده شـود 
تـا تمـاس جغرافیایی میان دو سـوی میهن 

عربی برقرار بماند.  
به سـبب دشـواری متقاعد کردن اسـرائیل 
بـه چنین طرحی، اندرسـون پیشـنهاد کرد 
کـه پلی در نزدیکی شـهر ایالت در جنوب 
اسـرائیل ساخته شـود که مصر را به اردن 
وصـل کنـد و بـاالی ایـن پل تحت سـلطه 
عربی و پایین آن سـلطه اسـرائیل دانسـته 
شـود. عبدالناصـر بـه خنده جـواب داد که 
اگـر یـک فرد عرب بـاالی این پـل »ندای 
طبیعـت را اجابـت کنـد« و بمیـرد و پایین 
بیفتـد کافـی اسـت تـا جنـگ دربگیـرد. و 
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این گونـه صحبـت دربـاره معاملـه قـرن و 
تأمیـن مالـی سـد العالی پایـان یافت و بعد 
از آن کانـال سـوئز ملـی اعالم شـد و همه 

آن اتفاقاتی رخ داد که می دانیم. 

روز نَکَسه1 و پس از آن
نکسه و پیامدهای جنگ ژوئن 1967 تحولی 
صهیونیستی  عربی-  نزاع  روند  در  اساسی 
در پی داشت. در پی آن بود که اسرائیل بر 
کرانه باختری و قدس شرقی و نوار غزه و 
شبه جزیره سینا و بلندی های جوالن دست 
یافت و هدف از آن تحمیل واقعیت تازه ای 
بر اعراب، چه افراد عرب و چه گروه های 
طبق  دیگر،  که  مبنا  این  بر  بود  عرب، 
اسرائیل  نظامی  شکست  اسرائیلی،  روایت 
ممکن نیست و باید رو به صلح رفت. نکسه 
پیامدهای مهمی در عرصه نظامی و سیاسی 
و روانی داشت و تأثیری شدید بر خودآگاه 
عربی نهاد. با اینکه پیامد مستقیم این نکسه 
به  )نه  در عرصه رسمی »نه های سه گانه« 
شناختن  رسمیت  به  نه  اسرائیل،  با  صلح 
در  اسرائیل(  با  مذاکره  به  نه  اسرائیل، 
نشست خارطوم در آگوست 1967 بود، اما 
روابط و نشست های محرمانه اینجا و آنجا 
آغاز شد و نشانه های تغییر در مفهوم نزاع 
پدیدار  صلح«  »معامله  سمت  به  رفتن  و 

شد.  

1. روز نکســه یــا روز شکســت )5 ژوئــن 1967( ســالروز 
شکســت کشــورهای عربــی از اســرائیل در جنــگ شــش روزه 
ــردم فلســطین همــراه  ــی م ــا آوارگ ــه ب ســال 1967 اســت ک
شــد. بــه عنــوان یکــی از نتایــج جنــگ، اســرائیل کنتــرل کرانــه 
باختــری و نــوار غــزه را کــه پیــش از آن ضمیمــه اردن شــده و 

ــت. ــه دســت گرف ــرل می شــد، ب توســط مصــر کنت

قطع نامـه 242 شـورای امنیت صـادره در 
22 نوامبـر 1967 بیانـی بـود از »نکسـه« 
و  نظامـی  تعـادل  در  عظیـم  اختـالل  و 
طـی آن بـا بـه رسـمیت شـناخته شـدن 
اسـرائیل از سـوی مصـر و اردن در دیـوار 
اسـرائیل  برابـر  در  ایسـتادگی  اسـتوار 
روزنـی ایجـاد شـد. در ایـن قطع نامـه در 
کنـار تأکیـد بـر عقب نشـینی اسـرائیل از 
زمین هـای اشغال شـده عربـی بـه صـورت 
ضمنـی بـر پایـان وضعیـت جنگـی و بـه 
بـدون ربـط  اسـرائیل  رسـمیت شـناختن 
دادن ایـن رسـمیت دادن بـه حـل مسـأله 
فلسـطین تأکیـد شـد. بـه نحـوی دور از 
جبهه هـای  سـابقه  بـی  پیـروزی  انتظـار، 
مصـر و سـوریه بـر اسـرائیل در روزهـای 
نخسـت جنـگ اکتبـر 1973 بـه گشـودن 
راه صلـح و عادی سـازی روابط با اسـرائیل 

انجامید. 

 چـون پـس از این جنگ، اسـرائیل دسـت 
بـه معاملـه ای بـزرگ بـا انـور السـادات، 
رئیـس جمهـور وقـت مصـر زد، کـه در 
نوامبـر 1977 عـازم بیـت المقـدس شـد 
و در 17 سـپتامبر 1978 در کمپ دیویـد 
امریـکا معاهـده صلحـی بـا مناخیـم بگین 
نخسـت وزیـر وقـت اسـرائیل امضـا کرد 
بـه   1979 مـارس   26 در  بعدتـر  کـه 
صـورت رسـمی در واشـنگتن امضـا شـد.

اشغال شده  زمین های  از  اسرائیل  عقب نشینی  بر  تأکید  کنار  در   1967 قطع نامه  در 
عربی به صورت ضمنی بر پایان وضعیت جنگی و به رسمیت شناختن اسرائیل بدون 
ربط دادن این رسمیت دادن به حل مسألۀ فلسطین تأکید شد. به نحوی دور از انتظار، 
پیروزی بی سابقه جبهه های مصر و سوریه بر اسرائیل در روزهای نخست جنگ اکتبر 

1973 به گشودن راه صلح و عادی سازی روابط با اسرائیل انجامید.
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سـفر نامنتظـره سـادات بـه قدس اشـغالی 
ایـن  پایـه  بـر  صلـح  معاهـده  امضـای  و 
بـا  نـزاع  کـه  بـود  سـادات  برداشـِت 
اسـرائیل را موضوعـی روانی می دانسـت و 
معتقـد بود کـه در وضعیتی کـه 99درصد 
برگه هـای حـل مشـکل در دسـت ایـاالت 
متحده اسـت، هیچ کاری از دسـت اعراب 
برنمی آیـد. ایـن هم زمـان بـا آن بـود کـه 
متحـده می کوشـیدند  ایـاالت  و  اسـرائیل 
که مصـر را عزیمت گاه »صلـح« در منطقه 

کنند و معامله را گسترش دهند. 

 اسـرائیل با اسـتفاده از شـرایط بسیاری از 
جملـه خـروج مصـر از دایـره نـزاع و چند 
دسـتگی اعـراب و مذاکـرات و تماس های 
محرمانـه، بـا همکاری بیـل کلینتون رئیس 
توانسـت  متحـده،  ایـاالت  وقـت  جمهـور 
آزادی بخـش  سـازمان  و  عرفـات  یاسـر 
فلسـطین )موسـوم به سـاف( را نیز در 13 
سـپتامبر 1993 بـه امضـای معاهده اسـلو 
یـا معاهـده اصـول الزم بـرای خودگردانی 

کرانـه  و  غـزه  در  فلسـطینی ها  موقـت 
باختری متقاعد کند. 

ایـن معاهـده نتوانسـت بسـیاری از موانـع 
قانونـی و تاریخـی را از میـان راه بـردارد 
میـان  در  عمیـق  دسـتگی  دو  باعـث  و 
فلسـطینی ها و اعـراب شـد. در این معاهده 
وضعیـت قـدس اشـغالی و حـق بازگشـت 
پناهجویـان فلسـطینی بالتکلیـف گذاشـته 
شـد و کرانـه باختری و غزه سـرزمین های 
اسـرائیلی ای دانسـته شـد، که فلسـطینی ها 
حـق دارنـد در آن خودمختـار باشـند. بـا 
ایـن همـه اسـرائیل توانسـت اردن را هـم 
بـه دایـره صلـح بکشـاند و در 26 اکتوبـر 
1994 بـا آن معاهـده وادی عربـه را امضا 
معامله گری هـای  پایـان  ایـن  امـا  کنـد. 

اسرائیل در قرن بیستم بود. 

معامله قرن 21
اسـرائیل در بازاریابـی بـرای تعریـف خود 
از صلـح کامیاب بود و توانسـت بر اسـاس 
همیـن تعریف معاهداتی بـا مصر و اردن و 
سـازمان آزادی بخش فلسـطین امضا کند 
و در  1999 روابـط کامـل دیپلماتیـک بـا 
موریتانـی در دوره حکومـت معاویـه ولـد 
سـیدی احمـد الطایـع برقـرار کنـد که در 
سـال 2009 در پـی حملـه بـه غـزه قطـع 
شـد. بـا این همـه تل آویـو همچنـان درپی 
یـک معاملـه صلـح همـه جانبه بـا اعراب 
بـا  عـادی  و  کامـل  روابـط  برقـراری  و 
کشـورهای عربـی بود. چیـزی که در طرح 
پیشـنهادی صلـح عربـی کـه در 2002 از 
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سـوی ملـک فهـد بن عبدالعزیز اعالم شـد 
بدان تصریح شده بود. 

اسـرائیل بـر مسـأله پذیرش کامـل حقوق 
فلسـطینی ها و بـه خصـوص موضوع قدس 
و حقـوق اعـراب )جوالن اشـغالی( در ازای 
عادی سـازی روابـط مانور بسـیار می دهد. 
آن دیـوار همچنان مسـتحکم بود تـا اینکه 
جمهـوری  ریاسـت  بـه  ترامـپ  دونالـد 
ایـاالت متحـده رسـید. ترامـپ بیشـترین 
خواسـته اسـرائیل را بـرآورده کـرد: اقدام 
امریـکا در انتقال سـفارت خـود از تل آویو 
بـه قـدس اشـغالی، درگیری هـای پراکنده 
بیـن رژیـم اسـرائیل و گروه هـای مقاومت 
در غـزه، تظاهـرات گسـترده فلسـطینی ها 
بازگشـت آوارگان، و تصویـب  بـا هـدف 
رژیـم  پارلمـان  در  یهـود  دولـت  قانـون 
صهیونیسـتی مهمتریـن تحـوالت پرونـده 

فلسطین در یک سال اخیر است.  
ایـن تصمیمـات اخیـر اسـرائیلی در زمـان 
قـرن«  »معاملـه  آنچـه  بـرای  تبلیغـات 
می گرفـت.  انجـام  می شـود  خوانـده 
واشـنگتن  توافـق  نتیجـه  کـه  معاملـه ای 
آنهـا  و در رأس  بـا چنـد کشـور عربـی 
عربسـتان سـعودی اسـت. کشـوری کـه 
بـا باالرفتـن طالـع محمـد بن سـلمان بـه 
حامـی مسـیر جدیـد صلـح تبدیـل شـده 
اسـت. منابـع غربـی گـزارش داده انـد که 
»معاملـه قـرن« سـاخته و پرداختـه داماد 
و مشـاور ترامـپ، جـارد کوشـنر و ولیعهد 
بن سـلمان  محمـد  سـعودی،  عربسـتان 
امریـکا  فرسـتاده  گرینبـالت،  جیسـون  و 

بـرای پیگیـری رونـد صلـح اسـت. منابـع 
بن سـلمان  محمـد  کـه  می گوینـد  غربـی 
اشـتیاق بسـیاری بـرای این معامله نشـان 
می دهـد و کوشـیده کـه بـا پیشـنهادهای 
کالن مالـی و ارائـه مشـوق های مالی کالن 
محمـود عباس، رئیـس حکومت فلسـطین 
و دیگـر کشـورهای عربی را بـدان متقاعد 

کند. 

معاملـه جدیـد قـرن مبتنـی بـر برقـراری 
در  اسـرائیل  و  فلسـطینی ها  میـان  صلـح 
عربـی  کشـورهای  دیگـر  و  اول  مرحلـه 
آن  از  پـس  تـا  اسـت  دوم  مرحلـه  در 
نوبـت بـه پیمـان ریـاض و تل آویـو برای 
رویارویـی بـا تهدیدهـای ایـران می رسـد. 
برپایـی کشـور فلسـطین که غـزه و مناطق 
الـف و ب و بخش هایـی از منطقـه ج در 
مرزهـای آن قـرار می گیرند2 و کشـورهای 
بـرای  دالر  10میلیـارد  حمایت کننـده 
تشـکیل ایـن کشـور و زیرسـاخت های آن 
شـامل یـک بنـدر و فـرودگاه در غـزه و 
شـهرک های صنعتـی و شـهرهای مـدرن 

ــری  ــه باخت ــق کران ــلو مناط ــان اس ــای پیم ــس از امض 2.  پ
ــداری  ــف، ب و ج( و فرمان ــه )ال ــه منطق ــه س ــزه ب ــوار غ و ن
تقســیم گشــت. منطقــه الــف اشــاره بــه مناطــق تحــت نفــوذ 
ــرائیل  ــردان و اس ــت خودگ ــرل کشــوری حکوم ــی و کنت امنیت
ــوری  ــرل کش ــت کنت ــق تح ــه مناط ــاره ب ــه ب اش دارد. منطق
فلســطینی ها و کنتــرل امنیتــی اســرائیل دارد. منطقــه ج اشــاره 
ــرل اســرائیل  ــل تحــت کنت ــه بطــور کام ــی دارد ک ــه مناطق ب

ــهرک ها. ــد ش ــد مانن ــرار دارن ق

اشغال شده  زمین های  از  اسرائیل  عقب نشینی  بر  تأکید  کنار  در   1967 قطع نامه  در 
عربی به صورت ضمنی بر پایان وضعیت جنگی و به رسمیت شناختن اسرائیل بدون 
ربط دادن این رسمیت دادن به حل مسألۀ فلسطین تأکید شد. به نحوی دور از انتظار، 
پیروزی بی سابقه جبهه های مصر و سوریه بر اسرائیل در روزهای نخست جنگ اکتبر 

1973 به گشودن راه صلح و عادی سازی روابط با اسرائیل انجامید.
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و  قـدس  موضـوع  و  می کننـد  کمـک 
بازگشـت پناهجویـان به مذاکـرات تازه ای 

موکول می شود.  

روزنـام نیویورک تایمز در دسـامبر 2017 
خبـر داد کـه ولیعهـد عربسـتان سـعودی 
پیشـنهاد کـرد کـه پایتخـت ایـن کشـور 
فلسـطینی فرضی روسـتای ابودیس باشـد. 
)به جای قدس شـرقی که در معاهده اسـلو 
مطرح شـده بـود( این معامله اگـر به مقام 
اجرا درآید، به رسـمیت شـناختن اسرائیل 
به عنـوان کشـوری یهودی و ادامه سـلطه 
امنیتی آن در کشـور فلسـطینی خلع سـالح 
شـده و از این مهم تر به رسـمیت شـناختن 
را  اسـرائیل  پایتخـت  عنـوان  بـه  قـدس 
شـامل می شـود. این همـه یعنـی آنچه در 
دهه هـای گذشـته بـه زور نیـروی نظامـی 
حاصـل  معاملـه  ایـن  بـا  نیامـد  حاصـل 

می شود. 

افراطـی  دولـت  از  آمریـکا  حمایـت 
نتانیاهـو، همگرایی و همسـویی کشـورهای 
در  اسـرائیل  رژیـم  و  آمریـکا  بـا  عربـی 
کشـورهای  واگرایـی  فلسـطین،  پرونـده 
اسـالمی از یکدیگـر و اختالفـات موجـود 
اصلی تریـن  از  فلسـطینی  گروه هـای  بیـن 
عوامـل مؤثـر در تـداوم رونـد موجـود در 
روندهـای  می باشـند.  فلسـطین  پرونـده 
موجـود نشـان می دهـد پرونـده فلسـطین 
وارد مرحلـه پیچیـده ای شـده اسـت و بـه 
حمایـت  بـا  صهیونیسـت ها  کـه  نحـوی 
آمریـکا و همراهـی کشـورهای عربـی بـه 
دنبـال نابـودی هویت فلسـطین هسـتند تا 
از ایـن طریـق از شـکل گیری یـک دولت 
حاکمیـت  )دارای  حداکثـری  فلسـطینی 
)دارای  حداقلـی  یـا  فلسـطین(  تمـام  در 
حاکمیـت بر قدس شـرقی، کرانـه باختری 
و نـوار غـزه( در آینـده جلوگیـری کننـد. 
در حـال حاضـر به نظـر می رسـد انتفاضه 
تحـرکات  و  بازگشـت  تظاهـرات  قـدس، 
گروه هـای مقاومت فلسـطینی کـه با هدف 
حفـظ عناصـر اصلی دولـت ملی فلسـطین 
صـورت می گیرد بـرای مقابله بـا اقدامات 
و  نیسـت  کافـی  صهیونیسـت ها  مخـرب 
الزم اسـت اقدامـات بازدارنـده بیشـتری 

سازماندهی شود. 
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مقاومت اسالمی

ــاع، ایســتادگی،  ــه معنــای دف مقاومــت، ب
تســلیم خواســته طــرف مقابــل نشــدن و 
تــالش در جهــت تحقــق بخشــی بــه اراده 
خویشــتن، مفهــوم وســیعی اســت کــه در 
ــخ بشــر و در همــه عرصــه  همیشــه تاری
ــل   ــق و باط ــه ح ــی در دو جبه ــا و حت ه
وجــود داشــته و دارد. مقاومــت حــق در 
برابــر باطــل و یــا باطــل در مقابــل حــق. 
امــا آنجــا کــه ایــن مقاومــت، بــر اســاس 
ــرد،  ــی گی ــای اســالم شــکل م ــوزه ه آم

مقاومــت اســالمی نــام خواهــد داشــت.
بــدو  از  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
ــکل گیری تاکنــون، اهــداف خــود را  ش
ــران  ــر برپایــی حکومــت اســالمی در ای ب
منحصــر نکــرده، بلکــه خــود را بــه آزادی 
ــان و  ــوم جه ــل مظل ــایر مل ــداری س و بی
ــی  ــوف م ــان معط ــوق آن ــت از حق حمای

ــد. دان
کــه  ماهنامــه  از  بخــش  ایــن  در 
مختــص بــه بررســی محــور مقاومــت 
آخریــن  بررســی  بــا  می باشــد، 
بــا  و  منطقــه  میدانــی  وضعیــت  
اســتفاده از تحلیــل هــای اســاتید 
ــعی  ــه ،  س ــن زمین ــص در ای متخص
در  ارائــه  شــناخت دقیــق از اوضــاع 

منطقــه بــرای مخاطبــان داریــم.
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محور مقاومت

چیپ اتریخی جمعیت رد فلسطین

فهـم مفاهیمـی مثـل غصـب، رژیـم اشـغالگر، دولـت صهیونیسـتی، ملـت جعلـی و... بـه 
درسـتی و بطـور کامـل میسـر نخواهد بـود، مگر اینکه مروری داشـته باشـیم به پیشـینه 
تحـوالت جمعیتـی در فلسـطین اشـغالی و سـیر تاریخـی شـکل گیری هویت جعلـی ملت، 
دولـت و کشـوری بـه نـام اسـرائیل. اگرچـه در جمعیـت پژوهـی اصـل بر این اسـت که 
تغییـرات جمعیتـی خطـی نیسـت و متغیرهای تأثیرگـذار بر تحوالت جمعیت پیوسـته در 
حـال تغییـر هسـتند و ایـن موضـوع هرگونه آینـده نگاری تحـوالت جمعیتـی را به امری 
دشـوار و نسـبی مبـدل می سـازد، در عیـن حـال اشـراف علمـی و البتـه نسـبی بـر نحوه 
تحـوالت جمعیـت نیـز می تواند منشـأ اتخـاذ بسـیاری از سیاسـت ها و راهبردهای کالن 

و تعیین کننده هر جامعه ای باشد. 
سـرزمینی که امروزه صهیونیسـت ها آن را اسـرائیل نامیده اند، سـرزمین فلسـطین اسـت. 
فلسـطین کشـوری اسـت که به  صـورت تاریخی و از دوران روم باسـتان1 بـه ناحیه ای که 
بیـن دریـای مدیترانـه و کرانه هـای رود اردن واقـع شده اسـت، گفتـه می شـد. فلسـطین 
قلـب کشـورهای عربـی، گهـواره ادیـان توحیدی بـزرگ تاریـخ و ُملتَقای تمدن ها اسـت. 
سـرزمینی پربرکـت و زیبـا کـه از لحـاظ راهبـردی و ایدئولوژیک یکـی از مهمترین نقاط 

کره زمین است. 
فلسـطین سـابقه تاریخـی ده هـزار سـاله دارد، تـا جایـی کـه قدمـت شـهر اریحـا2 در 
1. روم باســتان از قــرن هشــتم قبــل از میــالد در شــبه  جزیــره ایتالیــا شــکل گرفــت و در کنــار دریــای مدیترانــه و بــه مرکزیــت 
شــهر رم چنــان گســترش پیــدا کــرد کــه در قــرن اول و دوم میــالدی بــه یکــی از بزرگ تریــن امپراتوری هــای باســتان بــا حــدود 

20 درصــد از جمعیــت آن زمــان جهــان تبدیــل گشــت و حــدود 200 ســال ادامــه داشــت.
ــا  2. شــهری عربــی در 37 کیلومتــری شــمال شــرقی شــهر بیــت المقــدس اســت. پــس از ســال 1948 اریحــا مرکــز اســتانی ب

ــد و در ســال 1967 مــورد تعــرض و اشــغال اســرائیل قــرار گرفــت. ــه باختــری گردی ــام در کران همیــن ن

صالح قاسمی
)cfssp( دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت

پژوهشگر و نویسنده مجموعه »جنگ جهانی جمعیت«

بررسی تحوالت جمعیت مسلمانان و یهودیان در فلسطین- قسمت اول
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می رسـد.  سـال  هـزار   7 بـه  فلسـطین 
حـدود 3500 سـال قبـل از میالد حضرت 
مسـیح، اقـوام سـامی3 از قلـب جزیـره 
العـرب بـه سـوی سـواحل جنوبـی دریای 
مدیترانـه، مصـر، عـراق، سـوریه، لبنـان و 
فلسـطین کـوچ نمودنـد. ده سـال پـس از 
بعثـت رسـول اکـرم پـروردگار یکتـا 
در شـب معـراج، پیامبـر خود را شـبانه به 
مسـجداالقصی در فلسطین سـیر داده و از 
آنجـا بـه آسـمان عـروج داد. در سـیزده 
سـال اول بعثـت کـه پیامبـر در مکـه 
در  مسـجداالقصی  می کردنـد،   زندگـی 
بـود  مسـلمین  اول  قبلـه  بیت المقـدس 
و پـس از مهاجـرت پیامبـر بـه مدینـه و 
در سـال دوم هجـرت بـه فرمـان خداوند، 
قبلـه مسـلمین تغییـر یافـت. از آن پـس 
مسـجدالحرام در مکه بعنـوان قبله و حرم 
المقـدس  بیـت  در  مسـجد االقصی  و  اول 
و  موحـدان  دوم  حـرم  بـه  فلسـطین  در 

مسلمانان عالم تبدیل گردید. 
 

3. ســامی مشــتق از لفــظ ســام اســت کــه بنابــر اســاطیر، پســر 
نــوح پیامبــر و جــد همــه اقــوام ســامی بــوده اســت.

در سـال 638 میـالدی برابـر بـا 17هـ.ق. 
در زمـان خلیفۀ دوم سـپاهیان اسـالم وارد 
بیـت المقدس شـدند. مسـلمانان بـا مردم 
فلسـطین پیمـان صلح امضا کردنـد و آنان 
را در پذیرش دین آزاد گذاشـتند. ساکنان 
فلسـطین وقتـی حقانیـت دیـن اسـالم را 
مشـاهده کردند، اکثریت ایشـان مسـلمان 
شـدند.4 بنابرایـن از قـرن هفتـم میـالدی 
دیـن  پیـروان سـه  فلسـطینی ها  بعـد  بـه 
بـزرگ الهـی را تشـکیل می دادنـد. اولیـن 
فلسـطین  مذهبـی  جمعیـت  بزرگتریـن  و 
را مسـلمانان تشـکیل می دادنـد کـه حائـز 
اکثریـت مطلـق جمعیـت بودنـد، دومیـن 
و  بـود  مسـیحیان  آن  از  جمعیتـی  گـروه 
سـومین جمعیـت مذهبـی را یهودیـان در 
اختیـار داشـتند. بدیـن ترتیـب از اواسـط 
قـرن هفتـم میـالدی اعـراب مسـلمان بر 
فلسـطین اسـتیالء داشـتند.5 ضمـن اینکـه 
آمارنـگاری عربـی و اسـالمی بیت المقدس 
نشـان می دهـد کـه اکثریـت قریـب بـه 
اتفـاق سـاکنین فلسـطین و بیـت المقدس 

4. گوستاولبون، تاریخ تمدن اسالم و عرب، ص 155.
5. گیتاشناسی کشورها، محمود محجوب، ص223
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در طـول تاریخ عرب و مسـلمان بوده اند و 
زبان و فرهنگ مشترکی داشته اند.6 

شـمار یهودیـان سـاکن در فلسـطین کـه 
حـدود  میـالدی  سـال 1700  حوالـی  در 
6000  نفـر بود. در سـال 1876 سـازمان 
مالکیـت  ادعـای  جهانـی  صهیونیسـم 
سـرزمین فلسـطین را طرح کرد و خواهان 

تشکیل دولت یهود در فلسطین شدند.  
در همیـن دوره تاریخـی بـود کـه یهودیان 
و  فئودال هـا  زمین هـای  کم کـم  مهاجـر 
زمیـن داران بـزرگ را خریداری و اشـغال 
ایـن  از  کـرده و کشـاورزان فلسـطینی را 

زمین ها اخراج می کردند.  

در سـال 1880 از کل جمعیـت 500.000 
نفـری ملـت فلسـطین تنهـا 24.000 تـن 
یعنـی کمتـر از 5 درصـد یهـودی بودنـد. 
در این سـال شـهر بیت المقـدس 35.000 
نفـر، یافـا 10.000 نفر و حیفـا 5.000 نفر 

جمعیت داشتند.7  
ــی  ــالمی و نواح ــورهای اس ــناخت کش ــالم؛ ش ــرزمین اس 6. س

ــی زواره، ص 116 ــا گل ــان، غالمرض ــین جه ــلمان نش مس
7. https://marxistarkiv.se/skribenter/s-beckman/s_beckman-pal-

estina_och_israel.pdf

روند مهاجرت یهودیان به فلسطین از 
1880 تا 1948

محل تعداددورهدسته
حرکت

190325000-1880اول
روسیه، 
هلند و 
رومانی

روسیه، 191434000-1904دوم
شرق اروپا

192327000-1919سوم
اطراف 
دریای 
بالتیک، 
روسیه و 

هلند

193189800-1924چهارم
هلند، 

رومانی و 
غرب آسیا

1939247700-1932پنجم
آلمان، 
اروپای 
غربی و 

هلند

1948118300-1940ششم
مرکز اروپا، 

بالکان، 
هلند و 
غرب آسیا

از  چشـمگیری  شـمار   1882 سـال  در 
مهاجـرت  بـه  شـروع  جهـان  یهودیـان 
هدفمنـد بـه سـرزمین فلسـطین کردنـد. 
یهودیـان مهاجـر مزارع جمعـی کوچکی را 
از سـاکنان فلسـطین خریداری نمـوده و با 
غصـب مناطـق بیشـتر، مـزارع جدیدی را 
بـه وجـود آوردنـد کـه بعدها ایـن مناطق 
زمینـه سـاز تشـکیل یـک شـهر بـه نـام 
تل آویـو شـد. جمعیـت یهودیان فلسـطین 
بـا ایـن مهاجرت هـا تـا سـال 1903 بـه 
57.000 نفـر رسـید و ایـن در حالـی بـود 

یهودیـان مهاجـر مـزارع جمعی کوچکی را از سـاکنان فلسـطین خریـداری نموده 
و بـا غصـب مناطـق بیشـتر، مـزارع جدیدی را بـه وجـود آوردند کـه بعدها این 
مناطـق زمینـه سـاز تشـکیل یـک شـهر به نـام تل آویـو شـد. جمعیـت یهودیان 
فلسـطین بـا ایـن مهاجرت هـا تـا سـال 1903 بـه 57.000 نفـر رسـید و ایـن 
در حالـی بـود کـه جمعیـت کل سـاکنان بومـی فلسـطین در ایـن سـال بیـش از 

بود. نفـر   640.000

محور مقاومت
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کـه جمعیـت کل سـاکنان بومی فلسـطین 
در این سال بیش از 640.000 نفر بود.  

تعـداد  ایـن سـال  بـه عبـارت دیگـر در 
فلسـطین  در  مهاجـر  و  بومـی  یهودیـان 
معـادل 8 درصـد در مقابـل 92 درصـد 
جمعیـت فلسـطینیان بوده و میـزان اراضي 
یهودیـان هـم بـه حـدود 2 درصـد از کل 

اراضی فلسطین مي رسید. 
در طـول جنـگ جهانـی اول، همزمـان بـا 
عثمانـی،  امپراتـوری  فروپاشـی  و  ضعـف 
مناطـق  بیشـتر  از  را  عثمانـی  بریتانیـا 
و  رانـد  عقـب  فلسـطین  و  غرب آسـیا 
بـا سـقوط امپراتـوری عثمانـی و تشـدید 
در  یهودیـان  شـمار  مهاجـرت،  جریـان 

فلسطین بطور محسوسی افزایش یافت.  
در حالـی کـه جمعیـت یهودیـان کـه در 
سرشـماری 1880 کمتـر از 5 درصـد کل 
جمعیـت فلسـطین بودنـد، بـا ایـن نقشـه 
بـه   1914 سـال  در  مهاجـرت  گسـترده 
حـدود 11 درصـد افزایـش پیـدا کردنـد، 
بـه ایـن معنـی کـه از جمعیـت 750.000 
نفـری فلسـطین در سـال 1914 میـالدی، 

82.500 تن یهودی بودند.8 
همچنیـن در سـال 1917 میـزان مالکیـت 
عربـی و اسـالمی در شـهر قـدس شـریف 
از مسـاحت قـدس  از 90 درصـد  بیـش 
بـوده و مالکیـت یهـود بیـش از 4 درصـد 
از  همچنیـن  اسـت.  نمـی داده  تشـکیل  را 
سـاکنان قـدس شـریف کـه در آن سـال 
می شـد،  شـامل  را  نفـر   40.000 حـدود 

8. https://marxistarkiv.se/skribenter/s-beckman/s_beckman-pal-

estina_och_israel.pdf

حداکثـر 25 درصد، یعنی حـدود 10.000 
نفر یهودی بودند.  

رژیم صهیونیسـتی از ابتدای اشـغال قدس 
شـریف اقدام هایـی در جهـت تغییـر بافت 
جمعیتـی ایـن شـهر مقـدس آغـاز کـرده 
اسـت، کـه کمـاکان ادامـه دارد. کلیه این 
تالش هـا در راسـتای طـرح تخلیـه بیـت 
اسـت.  آن  اصلـی  سـاکنان  از  المقـدس 
جمعیـت  از   1938 سـال  سرشـماری  در 
 450.000 فلسـطین  نفـری   1.500.000
دیگـر  عبـارت  بـه  نفر یهودی بودند.  
مهاجـرت،  گسـترده  سیاسـت  اعمـال  بـا 
جمعیـت 5 درصـدی یهـود به حـدود 30 
درصـد افزایـش یافـت.9 در سـال 1947 
ایـن مهاجـرت هـا جمعیـت  بـه واسـطه 
فلسـطین به 1.867.000 نفر رسـید که از 
ایـن تعـداد 616.000 یهودی )33 درصد( 
9. https://marxistarkiv.se/skribenter/s-beckman/s_beckman-pal-

estina_och_israel.pdf
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و 1.214.000 نفر مسـلمان )65 درصد( و 
حـدود 37.000 نفر مسـیحی و دروزی )2 

درصد( بودند.  
در آوریـل 1948 صهیونیسـت ها جنایـات 
روسـتای  مـردم  کشـتار  ماننـد  هولناکـی 
دیریاسـین و کفرقاسـم را بـه راه انداختند. 
این کشـتارهای وحشـیانه موجب وحشـت 
و فـرار بخشـی از فلسـطینی ها از خانـه و 
کاشانه شـان شـد. طـی ایـن سـال حـدود 
900.000 فلسـطینی آواره شـدند. سازمان 
فلسـطینی  آوارگان  تعـداد  متحـد  ملـل 
در سـال 1950 را 957.000 نفـر اعـالم 
کـرد. حـدود 200.000 تـن از مسـلمانان 
فلسـطینی ترک خانه نمـوده و در نوار غزه 
سـاکن شـدند و 496.000 نفر بـه اردن و 
100.000 نفـر به لبنـان و 85.000 نفر به 
سـوریه و 20.000 نفـر بـه مصـر و عـراق 

کوچ کردند.    
دادن  کـوچ  واسـطه  بـه  سـال  ایـن  در 
مهاجـران  و جـذب  فلسـطینی  مسـلمانان 
فلسـطین  یهـودی  سـکنه  صهیونیسـت، 
کل  از  درصـد   67 حـدود  بـه  اشـغالی 

جمعیت رسید.   

روند تاثیر سیاست مهاجرت یهودیان بر 
جمعیت فلسطین از 1700 تا 1948 

1914 1880 1700

87 درصد
652.500

93 درصد
466.000

96درصد
288.000 مسلمانان

11 درصد
82.500

5 درصد
24.000

2 درصد
6000 یهودیان

2 درصد
15.000

2 درصد
10.000 نفر

2 درصد
6000 نفر سایر ادیان

750.000 500.000 300.000 کل جمعیت

1948 1947 1938

30 درصد
353.000

65 درصد
1.214.000

68 درصد
1.020.000 مسلمانان

67 درصد
788.000

33 درصد
616.000

30 درصد
450.000 یهودیان

3 درصد
35.000

2 درصد
37.000

2 درصد
30.000 سایر ادیان

1.176.000 1.867.000 1.500.000 کل جمعیت

تـالش بـرای جـذب مهاجـران یهـودی از 
کشـورهای مختلف جهان شـتاب بیشـتری 
جنگ هـای  وقـوع  گرفـت.  خـود  بـه 
چهارگانـه صهیونیسـت ها، باعـث شـد تـا 
رژیم صهیونیسـتی ضرورت حضور بیشـتر 

یهودیان در فلسطین را احساس کند. 

محور مقاومت
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 در ایـن مقطع کنسـت )پارلمان اسـرائیل( 
بازگشـت  قانـون  یعنـی  مهـم  قانـون  دو 
195010 و قانـون تابعیـت 195211 را بـه 

منظـور فراهـم نمـودن زمینـه مهاجـرت 
بیشـتر یهودیـان تصویـب کـرد. در ایـن 
صـرف  بـا  یهـود  جهانـی  آژانـس  میـان 
هزینه هـاي هنگفـت و توسـل بـه انـواع و 
اقسـام روش هـا، صدهـا هزار یهـودي را از 

سراسر جهان گردهم آورد. 

روند مهاجرت یهودیان جهان به فلسطین 
از 1948 تا 2012

تعداد مهاجرانسال

1948-19671.275.100

1968-1978367.850

1979-1989191.100

1990-20001.016.520

2001-2012258.160

3.108.678مجموع

سال  در  که  است  قانون صهیونیستی  یک  بازگشت،  قانون   .10
به  مهاجرت  اجازه  جهان  یهودیان  به  و  شده  تصویب   1950
اسرائیل را می دهد. در سال 1970 این قانون به افراد دارای نژاد 

یهودی و همسران آنان تعمیم پیدا کرد. 
11. کنیسه در 1952 طرح قانون تابعیت را تصویب کرد و الزم 
االجرا شد . قانون تابعیت اسرائیل تأکید مجددی بر یهودی بودن 
عامل جمعیت آن رژیم است و در نتیجه نگهدارنده ویژگی دولت 
اصلی  ویژگی  دو  قانون  این  است.  یهودی  دولت  عنوان یک  به 

دارد. نخست دوگانگی تابعیت و سپس نژادگرایی. 

رژیــم صهیونیســتی همــواره بــا بهــره 
بحران هــای  و  حــوادث  از  بــرداری 
بیــن المللــی یهودیــان جهــان را بــه 
فلســطین  در  زندگــی  و  مهاجــرت 
از  صهیونیســت ها  می کننــد.  دعــوت 
فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی در 
اوایــل دهــه نــود بهــره بــرداری کردنــد و 
یهودیــان روســیه را بصــورت گســترده به 
ــد.  ــه فلســطین دعــوت کردن مهاجــرت ب
ــر  ــادی و فق ــت اقتص ــن از وضعی همچنی
در اتیوپــی و دیگــر کشــورهای آفریقایــی 
ــرده  و  ــرداری ک ــره ب ــود به ــود خ ــه س ب
یهودیــان آفریقایــی را نیــز بــه مهاجــرت 
ــب  ــغالی ترغی ــطین اش ــی در فلس و زندگ

می کردند. 
آنچنــان کــه تــا اینجا در بررســی پیشــینه 
ــت در فلســطین  تاریخــی تحــوالت جمعی
اکثریــت  تاریــخ،  طــول  در  گذشــت، 
ســرزمین  ســاکنان  جمعیــت  مطلــق 
ــکیل  ــلمانان تش ــطین را مس ــی فلس تاریخ
تحــوالت  رونــد  ایــن  می دادند. 
ــه  ــی ک ــا زمان ــت ت ــه داش ــی ادام جمعیت

در طول تاریخ، اکثریت مطلق جمعیت ساکنان سرزمین تاریخی فلسطین را مسلمانان 
تشکیل می دادند.   

این روند تحوالت جمعیتی ادامه داشت تا زمانی که سازمان جهانی صهیونیسم، فلسطین 
را برای تأسیس یک رژیم مجعول یهودی برگزید و سیاست مهاجرت یهودیان جهان 
به سرزمین مقدس در کنار سیاست کشتار، ارعاب و کوچ اجباری ساکنان اصلی و 

مسلمان فلسطین در دستور کار قرار گرفت.
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ــطین  ــم، فلس ــی صهیونیس ــازمان جهان س
ــول  ــم مجع ــک رژی ــیس ی ــرای تأس را ب
بــود  از آن  برگزیــد و پــس  یهــودی 
کــه سیاســت مهاجــرت یهودیــان جهــان 
ــه ســرزمین مقــدس در کنــار سیاســت  ب
کشــتار، ارعــاب و کــوچ اجبــاری ســاکنان 
اصلی و مســلمان فلســطین در دســتور کار 
ــا کشــتار  قــرار گرفــت. در ایــن مقطــع ب
ــاری فلســطینی ها،  گســترده و اخــراج اجب
ــت  ــش گذاش ــه کاه ــا روب ــت آنه جمعی
ــوچ  ــت ک ــال سیاس ــا اعم ــل ب و در مقاب
یهودیــان جهــان بــه ســوی ســرزمین های 
اشــغالی، موازنــه تاریخــی جمعیــت در 
فلســطین بــه نفــع یهودیــان صهیونیســت 

جابه جا گشت. 

تحوالت جمعیت مسلمانان و یهودیان در 
فلسطین از 1700 تا 2018

1948 1947 1700

353.0000 1.214.000 288.000 مسلمانان

788.000 616.000 6.000 یهودیان

2018 2017 2010

6.760.000 6.490.000 5.100.000 مسلمانان

6.620.000 6.490.000 5.800.000 یهودیان

رژیــم صهیونیســتی در تمــام ســالیان 
ــداوم  ــا ت ــا ب ــت ت ــیده اس ــغال کوش اش
ــه  ــان ب ــان جه ــذب یهودی ــت ج سیاس
اراضــی اشــغالی و اعطــای مشــوق های 
ــت،  ــان صهیونیس ــه یهودی ــدآوری ب فرزن
ــد  ــظ نمای ــود را حف ــی خ ــری جمعیت برت
و البتــه تــا ســال 2017 جمعیــت کل 
اشــغالی  اراضــی  یهودیــان ســاکن در 
مســلمانان  کل  جمعیــت  از  بیشــتر 
ــا  ــود. ام فلســطینی ســاکن در فلســطین ب
بــه واســطه برتــری الگــوی نــرخ بــاروری 
و نــرخ رشــد جمعیــت مســلمانان، در 
ســال 2017 در ســیر تحــوالت جمعیتــی 
ــن  ــم و تعیی ــیار مه ــه بس ــطین واقع فلس
کننــده ای بــه وقــوع پیوســت و آن عبارت 
اســت از برابــری جمعیــت کل مســلمانان 
ــطین  ــتره فلس ــاکن در گس ــان س و یهودی
ــلمانان از  ــت مس ــری جمعی ــپس برت و س
ــال  ــوان س ــذا می ت ــان. ل ــت یهودی جمعی
2017 را از منظــر جمعیــت پژوهــی، پیــچ 

تاریخی جمعیت در فلسطین نامید.  
 

تحوالت جمعیت مسلمانان و یهودیان در 
فلسطین از 2010 تا 2020

اینکــه برتــری آمــاری  قابــل توجــه 
ــت  ــد جمعی ــرخ رش ــاروری و ن ــرخ ب ن
مســلمانان فلســطینی نســبت بــه یهودیــان 
صهیونیســت، همچنــان بــه طــور فاحشــی 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــذا ب ــت. ل ــی اس باق
ــدآوری  ــوی فرزن ــع الگ ــری قاط ــن برت ای
ــن جنبــش بازگشــت  مســلمانان و همچنی

از جمعیت کل  بیشتر  اراضی اشغالی  تا سال 2017 جمعیت کل یهودیان ساکن در   
باروری  نرخ  الگوی  برتری  واسطه  به  اما  بود.  فلسطین  در  فلسطینی ساکن  مسلمانان 
فلسطین  جمعیتی  تحوالت  سیر  در   2017 سال  در  مسلمانان،  جمعیت  رشد  نرخ  و 
واقعه بسیار مهم به وقوع پیوست و آن عبارت است از برابری جمعیت کل مسلمانان 
جمعیت  از  مسلمانان  جمعیت  برتری  سپس  و  فلسطین  گستره  در  ساکن  یهودیان  و 
یهودیان.لذا می توان سال 2017 را از منظر جمعیت پژوهی، پیچ تاریخی جمعیت در 

فلسطین نامید.  

محور مقاومت
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فلســطینیان آواره بــه کشورشــان، در کنــار 
ــان  ــوس یهودی ــرت معک ــای مهاج آماره
از اســرائیل، می تــوان پیش بینــی کــرد 
ــش  ــی و افزای ــری جمعیت ــد برت ــه رون ک
ــطینی  ــلمانان فلس ــت مس ــالف جمعی اخت
از یهودیــان صهیونیســت همچنــان تــداوم 

خواهد داشت. 
 2017 ســال  دیدیــم  کــه  همانطــور 
کشــور  جمعیت شناســی  تحــوالت  در 
ــم و  ــیار مه ــف بس ــه عط ــطین نقط فلس
تعییــن کننــده ای اســت، چراکــه قدرمطلق 
جمعیــت مســلمانان و یهودیــان ســاکن در 
کشــور فلســطین بعــد از حــدود 70 ســال 
برابــر گشــته و بلکــه جمعیــت مســلمانان 
فزونــی یافــت. بــه ایــن ترتیــب بــه نظــر 
ــی در  ــای جمعیت ــه داده ه ــد موازن می رس
ــل توجهــی  ــا شــیب قاب ــی ب ســال های آت
بــه ســمت برتــری بیشــتر جمعیــت 
ــق  ــود. مطاب ــد نم ــر خواه مســلمانان تغیی
ــود  ــاری موج ــای آم ــه از داده ه ــا آنچ ب
ــد  ــه رون ــه ب ــا توج ــردد و ب کشــف می گ
ــان  ــزون مهاجــرت معکــوس یهودی روزاف
صهیونیســت از اســرائیل و ســیر فروپاشــی 
ســاختارهای اجتماعــی، بدیهــی اســت 
ایــن رژیــم نامشــروع بــا ســرعت و شــیب 
زیــادی بــه ســوی نابــودی پیــش مــی رود 
ــر از دو  ــارک در کمت ــده مب ــن پدی و ای

دهه آینده محقق خواهد گشت. 
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ــداوم  ــر ت ــتی ب ــعودی به درس ــتان س ــورد عربس ــی در م ــای کنون ــیاری از گزارش ه بس
سیاســت های ســرکوب گرانه، اشــتباهات اقتصــادی یــا رویدادهــای ناگــوار نظامــی متمرکــز 
ــتند  ــر هس ــوه مثبت ت ــم کــه بالق ــی مه ــی و اجتماع ــوالت فرهنگ ــی از تح ــا برخ اســت، ام
ــه  ــاه جــوالی ب ــی خــودم در ســفر م ــی از مشــاهدات کل ــوده اســت. برخ ــز چشــمگیر ب نی
عربســتان ســعودی را چنــد هفتــه پیــش در مطلبــی تحــت عنــوان »نگاهــی از نزدیــک بــه 
تغییــرات عربســتان: هفتــه ای پــر از شــگفتی« منتشــر کــردم. در مطلــب حاضــر می خواهــم 
از  بــه دگرگونی هایــی خــاص در نگــرش دســت کم برخــی  بــه صــورت دقیق تــر 

سعودی های بانفوذ به اسرائیل و هم چنین یهودیان به طور کلی بپردازم.  

نگرش اهی جدید رد رعبستان هب اسرائیل و یهودیان

دیوید پالک
روزنامه نگار ارشد واشنگتن پست

محور مقاومت
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دگرگونی ها در نگرش به اسرائیل
نگرانـی عربسـتان از نفوذ فزاینـده  ایران و 
همچنیـن نومیدی حاصل از برخورد انفعالی 
آمریـکا در گذشـته بـا این موضوع، سـبب 
شـده اسـت تا در برداشـت های بسیاری از 
عربسـتانی ها راجـع بـه اسـرائیل تغییرات 
مثبـت و واقعـی رخ دهـد. برای مثـال، در 
همایشـی راجـع به بحـران سـوریه، که در 
ریـاض برگزار شـد، خاطرنشـان کردم که 
دخالت هـای  محدودسـازی  در  اسـرائیل 
دولت هـای  برخـی  بـا  سـوریه  در  ایـران 
عـرب منافـع مشـترک دارد و در واقع در 
همیـن راسـتا اقداماتـی هم انجـام می دهد. 
از  و  عربسـتانی  شـرکت کنندگان  اکثـر 
جملـه دو عضو مجلس شـورای عربسـتان 
پادشـاهی  حکومـت  مشـورتی  )شـورای 
عربسـتان( هـم به تأیید سـر تـکان دادند. 
برخـی هـم بعـداً به مـن گفتند که شـخصًا 
پشـتیبان ایـن دیـدگاه هسـتند کـه زمانی 

تابو به شمار می آمد. 
البته نـه اینکه این دیدگاه بـا هیچ مقاومتی 
مواجه نشـده باشـد؛ در واقع شرکت کننده 
دیگـری هـم کـه عضـو مجلـس شـورای 

»اسـرائیل  کـرد:  اعـالم  بـود  عربسـتان 
همیشـه دشـمن اسـت و خواهد بـود و در 
مـورد منافـع راهبـردی مشـترک جهـان 
عرب و اسـرائیل نمی توانیم حـرف بزنیم.« 
بـا ایـن همـه، ایـن فـرد هـم مدعـی نبود 
کـه چنیـن منافـع مشـترکی وجود نـدارد. 
وانگهـی، طـی یک هفتـه ای کـه در ریاض 
بـودم ایـن تنهـا نظـر قاطـع ضداسـرائیلی 
بـود که شـنیدم. در واقع، در نظـرات اکثر 
محققـان عربسـتانی کـه بـا آنهـا صحبـت 
کـردم، و به خصـوص در میـان آنهایـی که 
از نسـل جـوان بودند، به نظر می رسـد که 
اکنـون راجع بـه اسـرائیل اختالفات اندکی 
نسـبتا  منظـری  از  آن  بـه  و  دارد  وجـود 
عمل گرایانـه می نگرنـد تـا ایدئولوژیـک یا 

مذهبی. 
تغییـر دیدگاه هـا در ایـن مـورد در بیانات 
اخیـر مقامـات و رسـانه های عربسـتان نیز 
نمایـان اسـت و البتـه با فراز و نشـیب های 
آشـکار در نگرش های مـورد قبول عمومی 
نسـبت بـه اسـرائیل همـراه اسـت. یکی از 
گذشـته  پاییـز  کـه  عربسـتانی  آشـنایان 
پرطرفـداری  مطلـب  خـود  وبـالگ  در 
ولیعهـد  بن سـلمان،  محمـد  سـتایش  در 
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عربسـتان، منتشـر کـرده بـود چنـدی بعد 
مطلبـی هـم در سـتایش اسـرائیل منتشـر 
یـک  در  را  نتیجـه شـغل اش  در  و  کـرد 
مرکـز تحقیقاتـی بالفاصلـه از دسـت داد. 
همین طـور، در حالـی کـه شـخص محمـد 
بن سـلمان در مـاه آوریـل در مصاحبـه ای 
ابـراز  اسـرائیل  بـا  بـا نشـریه  آتالنتیـک 
همـدردی کرده بـود، یک مـاه بعد پدرش 
ملـک سـلمان بـا لحـن دیگـری در همـان 
مـورد اظهار نظـر کرد. پادشـاه عربسـتان 
ایـاالت  سـفارت  گشـایش  به صراحـت 
را  اشـغالی(  )قـدس  اورشـلیم  متحـده در 
محکـوم کـرد و بـه پشـتیبانی از آرمـان 

فلسطین »اولویت« داد. 
در جریـان ایـن فـراز و نشـیب، به تازگـی 
گویـا دوبـاره تمایلـی بـرای تأییـد آشـکار 
پیـدا  اسـرائیل  بـا  مشـترک  منافـع 
اسـت  توجـه  قابـل  مثـاًل  اسـت.  شـده 
صاحب نظـر  الراشـد،  عبدالرحمـن  کـه 
سرشـناس، در مطلبی که در 5 سـپتامبر به 
دو زبـان عربـی و انگلیسـی در رسـانه های 
معـروف عربسـتان منتشـر کـرد، از کمک 
اسـرائیل بـرای مقابلـه بـا ایـران نـه فقـط 

در سـوریه، بلکـه در عراق تقدیـر کرد. در 
مـاه اوت طـی ایـام حـج نیـز مفتـی اعظم 
عبدالعزیـز الشـیخ، مرجـع اصلـی مذهبـی 
در عربسـتان، با انتشـار بیانیه ای به راسـتی 
قابـل توجـه از ایـران بابـت اشکال تراشـی 
انتقـاد  به شـدت  مسـلمان  زائـران  بـرای 
کـرد و خاطرنشـان کـرد که اسـرائیل هم 
ایجـاد  زائـران  مسـیر  در  موانعـی  چنـان 
تازه تریـن  بـه  عربسـتان  اسـت.  نکـرده 
مـورد قطـع کمک های ایـاالت متحـده به 
آژانـس امدادرسـانی و کاریابـی سـازمان 
ملـل متحـد بـرای آوارگان فلسـطینی در 
خاورنزدیک )UNRWA( و سـایر مؤسسات 
اعتراضـی  کوچک تریـن  نیـز  فلسـطینی 
نکـرد و ایـن با اعتـراض خشـمگینانه و پر 
از لفاظـی مقامـات مصـر و اردن )و ایـران 
با ظاهرسـازی شـگفت آور و ریاکارانه اش( 
کامـاًل در تضاد قرار داشـت. جالب اسـت 
کـه ایـن روزهـا احتمـال چـاپ گزارش ها 
و تفسـیرهایی بـه هواداری از فلسـطین در 
رسـانه های انگلیسـی زبان عربسـتان، مثـل 
روزنامـه  عرب نیوز، بیشـتر از رسـانه های 

عرب زبان و بانفوذتر این کشور است. 
 

محور مقاومت
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کـه  تغییـر چشـم انداز  از  حاکـی  شـواهد 
متکـی بـر مشـاهدات و رسـانه ها اسـت، 
بـا داده هـای عینی سـه نظرسـنجی عمومی 
قابـل اعتمـاد نیـز پشـتیبانی می شـود کـه 
خود من در سـه سـال گذشته در عربستان 
سـعودی انجـام داده ام. ایـن نظرسـنجی ها 
به دسـت افراد محلـی و از طریق مصاحبه  
فـردی بـا 1000 شـهروند عربسـتان کـه 
نمونـه وار انتخـاب شـده اند، انجـام گرفتـه 
اسـت. اکثریـت محکمـی از عمـوم مـردم 
عربسـتان هوادار »راهکار دو کشـوری« در 
منازعه اعراب و اسـرائیل، شـامل برقراری 
صلح بین اسـرائیل و یک دولت فلسـطینی، 
بـا  اعـراب  فراگیـر  همـکاری  تصویـب  و 
اسـرائیل به محـض برقراری چنیـن پیمان 
صلحـی هسـتند. شـگفت آن کـه تازه ترین 
نظرسـنجی زاگبـی، که نتایـج کارش اغلب 
هـوادار فلسـطین اسـت، نیـز تاییدکننـده 
یافتـه اسـت و نشـان می دهـد کـه  ایـن 
عملـی  از»اتحـاد«  عربسـتانی ها  اکثریـت 
بـا اسـرائیل در مقابـل ایـران و تروریسـم 
بعـد از برقـراری پیمـان صلـح فلسـطین- 
البتـه، طبـق  اسـرائیل حمایـت می کننـد. 
تازه تریـن نظرسـنجی ای که انجـام داده ام، 
از  فقـط حـدود 20 درصـد عربسـتانی ها 
برقـراری رابطـه آشـکار بـا اسـرائیل قبل 
فلسـطین  معضـل  شـدن  حل وفصـل  از 

حمایت می کنند.  
روشـنفکران  دیگـر  و  رسـانه ها  مدیـران 
شناخته شـده عربسـتان بـه طـور خصوصی 
بـه مـن گفته انـد کـه مدتـی بایـد بگـذرد 
تـا در نگرش هـای جـا افتاده  ضداسـرائیلی 

همـدردی  زیـرا  دهـد،  رخ  عینـی  تغییـر 
چشـمگیر مردمـی بـا فلسـطینی ها ادامـه 
دارد. احتماالً این نکته در مورد بسـیاری از 
اعضـای نهادهـای مذهبی سـنتی هم صدق 
می کنـد. یکـی از شـخصیت های رسـانه ای 
عربسـتان شـایعه ای را نقـل می کـرد بـه 
پیـش هیـات  ایـن مضمـون کـه چنـدی 
بزرگـی از شـیوخ ارشـد بـه مـدت چهـار 
سـاعت بـا ملک سـلمان دیدار کـرده  و به 
وی التمـاس کرده انـد کـه حداقـل آهنگ 
تغییـرات را کاهـش دهد. این شـخص در 
ادامـه بـه طعنـه گفـت گروهی کـه زمانی 
به نظرشـان پادشـاه فعلی عربسـتان صرفا 
بیمـاری کهنسـال بـود که پایـش لب گور 
ناگهـان  اکنـون  نـدارد،  قدرتـی  و  اسـت 
بـه او بـه چشـم تنهـا ترمـز نیرومنـد در 
فرزنـد  اصالح طلبانـه  تکانه هـای  برابـر 

تازه به قدرت رسیده اش می نگرند. 

دگرگونی های نگرش به یهودیان
امـا فقط نگـرش عربسـتانی ها- دسـت کم 
شـماری از متخصصان جوانتر شهرنشـین- 
تغییـر  کـه  نیسـت  اسـرائیل  بـه  نسـبت 
کـرده اسـت. برداشـت مـن این اسـت که 
صدهـا هـزار عربسـتانی در نتیجـه  رفتـن 

 یکــی از شــخصیت های رســانه ای عربســتان شــایعه ای را نقــل می کــرد بــه 
ایــن مضمــون کــه چنــدی پیــش هیــات بزرگــی از شــیوخ ارشــد بــه مــدت 
چهــار ســاعت بــا ملــک ســلمان دیــدار کــرده  و بــه وی التمــاس کرده انــد کــه 
حداقــل آهنــگ تغییــرات را کاهــش دهــد. گروهــی کــه زمانــی بــه نظرشــان 
پادشــاه فعلــی عربســتان صرفــا بیمــاری کهنســال بــود کــه پایــش لــب گــور 
اســت و قدرتــی نــدارد، اکنــون ناگهــان بــه او بــه چشــم تنهــا ترمــز نیرومنــد 

در برابر تکانه های اصالح طلبانه می نگرند. 
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بـه خارج از کشـور بـرای تحصیـالت بعد 
بـا  دوسـتانه   روابـط  شـاهد  متوسـطه،  از 
یهودیـان محـل تحصیل شـان بوده انـد و با 
آنهـا رابطه  دوسـتانه هـم برقـرار کرده اند؛ 
هرچنـد که شـواهدی مبتنی بر نظرسـنجی 
در سـال های اخیـر در این زمینـه ندیده ام؛ 
بـرای مثـال، جوانـی عربسـتانی کـه مدیر 
بـه  اسـت  تلویزیونـی  اسـتودیوی  یـک 
و  دوسـت  بهتریـن  چـون  می گفـت  مـن 
همکالسـی پـدرش بـه هنـگام تحصیـالت 
ایالتـی  دانشـگاه  در  کارشناسـی  دوره  
میشـیگان یهـودی بـود، حتـی امـروز هـم 
دیـد  یهودیـان  بـه  نسـبت  پسـر  و  پـدر 

مثبتی دارند. 

جـوان عربسـتانی دیگـری هـم کـه اکنون 
در  معتبـری  خصوصـی  پژوهشـگاه  در 
آن  بـی  خـودش،  می کنـد  کار  ریـاض 
کـه از او خواسـته باشـم، برایـم تعریـف 
رشـته  در  تحصیـل  کـه  وقتـی  می کـرد 
کارشناسـی ارشـد مطالعات غرب آسـیا در 
دانشـگاه یوتـا را آغـاز کـرده بـود، یکی از 
هم دانشـگاهی های ارشـدتر بـه وی توصیه 

بـه  نزدیـک  از دو محلـه  یکـی  کـرد در 
دانشـگاه کـه »یهودیـان زیـادی در آن جـا 
زندگـی می کردنـد« خانـه اجـاره کنـد. به 
گفتـه  آن هم دانشـگاهی، در ایـن دو محلـه 
بیـش از همه می توانسـت از محیطی »امن، 
همسـایگان  و  خـوب  مدرسـه های  تمیـز، 
خوش خلـق« برخوردار شـود. این دوسـت 
عربسـتانی مـن هـم بـه آن توصیـه گوش 
داد و در نتیجـه بـا دیدگاهی خوب نسـبت 

به یهودیان به عربستان برگشت. 
درسـت اسـت کـه ایـن فقـط دو روایـت 
 120 از  بخشـی  اگـر  حتـی  امـا  اسـت، 
در  هم اکنـون  کـه  عربسـتانی  هـزار 
تحصیـل  متحـده  ایـاالت  دانشـگاه های 
می کننـد تجربیاتـی مشـابه ایـن دو راوی 
داشـته باشـند، برداشـت عمومـی مـردم 
عربسـتان از یهودیان دسـتخوش تغییرات 
مهمـی خواهـد شـد. بی شـک روایت هـای 
اینکـه  از  حاکـی  هسـت  هـم  دیگـری 
طـی  عربسـتانی  دانشـجویان  از  شـماری 
بیگانه تـر،  تحصیـل در کشـورهای غربـی 
افراطی تـر می شـوند؛  و حتـی  متعصب تـر 
امـا خـودم شـخصًا با چنیـن افـرادی کمتر 
برخـورد داشـته ام. بـا ایـن همـه، بـه نظر 
می رسـد که شـمار افـرادی کـه در جامعه 
عربسـتان به طور سـنتی تنگ نظر هسـتند 
یـا خودمحق بینـی خصمانـه ای دارنـد، بـا 
جامعـه  از  بخـش جدیـدی  افـراد  شـمار 
کـه رواداری بیشـتر و فکـر بازتـری دارند 

دسـت کم بـه توازنـی رسـیده اسـت.
در  اصلـی  جریـان  رسـانه های  بررسـی 
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عربسـتان هـم مویـد ایـن قضاوت اسـت، 
غیبـت  زیـادی  حـد  تـا  اکنـون  زیـرا 
آشـکار  قدیمـی  ضدیهـودی  توهین هـای 
رسـانه های  در  متاسـفانه  اسـت-گرچه 
سرراسـت  اینقدرهـا  موضـوع  اجتماعـی 
نیسـت. در عوض، امـروزه می تـوان گاهی 
مقـاالت همدالنـه بـا برخـی از معضـالت 
یهودیـان را در مطبوعـات عربسـتان دیـد 
کـه معمـوالً در مـورد موضوعـات تاریخی 
همیـن  بـه  معاصـر.  مسـائل  تـا  اسـت 
العیسـی، رییـس مجمـع  ترتیـب، محمـد 
جهانـی مسـلمانان در جـده، در یک سـال 
گذشـته بـه هر دو زبـان عربی و انگلیسـی 
خیلـی بـه ایـن موضـوع پرداخته اسـت و 
امـروزی  منکـران  و  هولوکاسـت  نه تنهـا 
آن را محکـوم کـرده اسـت، بلکـه قرائتـی 
از اسـالم را ترویـج کـرده کـه در قبـال 
سـایر ادیـان و از جملـه مذهـب یهـودی 
روادارتـر اسـت. یکـی از کارشناسـان ایـن 
مجمـع خاطرنشـان می کنـد کـه بیـن این 
پیـام و تمـام پیام هـای قبلـی این سـازمان 
سـعودی تفـاوت بـارزی وجـود دارد. ایـن 
پیـام جدیـد کارسـاز بـوده اسـت؛ چندین 
عربسـتانی کـه به تازگـی در جـده بـا آنها 
صحبـت کـرده ام بـه مـن می گفتنـد که از 
ایـن گفتمـان روشـنگر، گشـوده و نهادینـه 
اسـالمی و تفـاوت آن باخبر هسـتند و آن 
را تأییـد می کننـد و امیدوارنـد کـه روز به 

روز قوی تر شود. 
در ایـن مـورد هـم داده هـای نظرسـنجی 
نشـانگر شـواهد ملموسـی از تغییـر نگرش 
اسـت. در نظرسـنجی هایی کـه در اواسـط 

 2017 سـال  اواسـط  و   2015 سـال 
سرپرسـتی کردم، از عربسـتانی ها پرسـیده 
ایـن جملـه موافـق هسـتند  بـا  شـد آیـا 
آنهایـی  حـرف  بـه  »بایـد  مخالـف:  یـا 
و  روادارانه تـر  معتدل تـر،  تفسـیری  کـه 
مدرن تـر از اسـالم دارند گـوش داد.« طی 
آن دو سـال شـمار موافقـان چنیـن تغییـر 
نظـری واقعـًا دو برابر شـد و از 15 به 30 
درصـد افزایـش یافـت. نظرسـنجی بعدی 
که بـرای همیـن اکتبـر برنامه ریزی شـده 
اسـت نشـان خواهـد داد که آیا ایـن روند 

ادامه خواهد داشت یا خیر. 

نتیجه گیـری: چـه مقـدار تغییـر، بـا چـه 
تاثیرگـذاری؟ مقـدار 

طبق شـواهد محـدودی که وجـود دارد به 
نظر می رسـد کـه این تغییـرات در نگرش 
عربسـتانی ها بـه اسـرائیل و یهودیان حتی 
اگـر فراگیـر نباشـد کامـاًل واقعـی اسـت. 
ایـن تغییـرات می توانـد اثـرات دراز مدتی 
بگـذارد،  عربسـتان  سیاسـت گذاری  بـر 
ولـی نشـانه ای وجـود نـدارد کـه بگوییـم 
دگرگونی هایـی چشـمگیر در افـکار عمومی 
بـه ایـن زودی هـا پیـدا خواهـد شـد. اثـر 
نهایـی ایـن تغییـرات بـه چگونگـی تعامل 
دیگـر  مولفه هـای  از  انبوهـی  بـا  آن هـا 

ــال 2017  ــط س ــال 2015 و اواس ــط س ــه در اواس ــنجی هایی ک در نظرس
ــا ایــن جملــه موافــق  سرپرســتی کــردم، از عربســتانی ها پرســیده شــد آیــا ب
ــر،  ــیری معتدل ت ــه تفس ــی ک ــرف آنهای ــه ح ــد ب ــف: »بای ــا مخال ــتند ی هس
ــال  ــی آن دو س ــوش داد.« ط ــد گ ــالم دارن ــر از اس ــر و مدرن ت روادارانه ت
ــه 30  ــد و از 15 ب ــر ش ــًا دو براب ــر نظــری واقع ــن تغیی ــان چنی ــمار موافق ش

ــت. ــش یاف درصــد افزای
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پادشـاهی  ثبـات  بـر  کـه  دارد  بسـتگی 
آن  مقاصـد  و  ظرفیت هـا  عربسـتان، 
اثرگـذار اسـت: از ترجیحـات شـخصی تـا 
سیاسـت های دربـار عربسـتان و تحـوالت 
اقتصـادی، امنیتی، بین المللـی و به خصوص 
کشـورهای  بیـن  دیپلماتیـک  تحـوالت 

عربی. 
بـه هـر حـال، تغییـرات نگرشـی نـه فقـط 
در رأس جامعـه  عربسـتان، بلکـه در بدنه 
میانـی جامعـه در حـال رخ دادن اسـت و 
میانجـی  نقـش  ایفـای  بـرای  زمینه هایـی 
در  )البتـه  سـعودی  عربسـتان  فعـال 
پشـت پـرده( در امـور اعراب-اسـرائیل و 
فعالیت هـای بیـن مذهبـی فراهـم می کند. 
بـه طـور مشـخص ، هفتـه پیـش، جیسـون 
گرین بـالت، میانجـی ویـژه ایـاالت متحده 
در غرب آسـیا در مصاحبـه ای کـه چندان 
پوشـش خبری نگرفت، گفـت انتظار ندارد 
کـه وقتـی طرح صلـح دولت ترامـپ برای 
اعـراب و اسـرائیل نهایتـًا منتشـر شـود با 

مواجـه شـود،  اعـراب  گسـترده  »تأییـد« 
معقولـی  چشـم انداز  وی  نظـر  بـه  ولـی 
بـرای پذیـرش و حتـی »حمایـت« اعراب 
کشـورهای  وی،  گفتـه   بـه  دارد.  وجـود 
عربی اطـراف اسـرائیل بی شـک می توانند 
نقـش مثبتـی در این طـرح ایفا کننـد، ولی 
ایـن نقـش همچنـان نقشـی ثانـوی خواهد 

بود. 
بـاال  بـه پس زمینـه ای کـه در  توجـه  بـا 
طـرح شـد، بـه نظـر می رسـد دسـت کم 
در میان مـدت دیدگاه هایـی ماننـد دیدگاه 
درآیـد.  کار  از  درسـت  گرین بـالت 
فقـط  یهودیـان  و  اسـرائیل  بـه  نگـرش 
از موضوعـات بسـیاری اسـت کـه  یکـی 
در عربسـتان امـروز نقـش ایفـا می کنـد. 
تغییـرات در ایـن حـوزه مهـم اسـت، امـا 

خیلی با قطعی شدن فاصله دارد. 

محور مقاومت



در قــرآن کریــم جــز از دو گروه ســخنی 
ــان  ــروه ایم ــت گ ــده اس ــان نیام ــه می ب
ــن  ــن و م ــاء فلیوم ــن ش ــروه کفر)فم و گ
شــاء فلیکفر-کهف29(حــق و باطل)فمــاذا 

ــس32(.  ــق اال الضالل-یون بعدالح
ــه گروهــی کــه  ــه هــم ب حتــی یــک آی
ــی  ــه اصطــالح ب ــن دو باشــد و ب ــن ای بی
نشــده  داده  اختصــاص  باشــد  طــرف 
اســت چراکــه اصــال چنیــن گروهــی 
ــا در مــورد آنهــا حرفــی  ــدارد ت وجــود ن
زده شــود. در نبــرد بیــن علــی بــن 
ابیطالــب )ع( و هــر جریــان وشــخص 
دیگر،کســی کــه بــا علــی )ع(نباشــد هرجا 
باشــد باحــق نیســت )فمــاذا بعدالحــق اال 
الضــالل( جبهــه نفــاق هــم همــان جریــان 

ــالم.  ــاس اس ــا لب ــت ب ــر اس کف
ضــرورت شــناخت جبهــه حــق و ایمــان 
از اینجــا پیــدا مــی شــود کــه اگــر جبهــه 
حــق را نشــناخته و بــه آن نپیوندیــم 
الجــرم در جبهــه باطــل خواهیــم بود،چــه 
ــکیل  ــه تش ــه نخواهیم.چراک ــم چ بخواهی
جریــان هــای اجتماعــی تابــع نیــت افــراد 
ــین  ــام حس ــه ام ــه علی ــی ک ــت کس نیس
ــرده  ــال شــرکت ک ــه الســالم در کرب علی
اســت بــا نیــت »قربــۀ الــی اهلل« هــم کــه 
ــودن وی  باشــد اثــری در جبهــه باطــل ب
ــی و  ــه اجتماع ــا در عرص ــذا م ــدارد ل ن
تشــخیص جریــان هــا بــه دنبــال کشــف 

ــراد نیســتیم.  نیــت اف
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دکتر محمد هادی همایون
عضو هیئت امنای جامعه الصادقG، رئیس دانشکده 
Gمعارف اسالمی و علوم ارتباطات دانشگاه امام صادق

اترخي تمدن و ملک مهدوی  )نشاهن اه و تمّدن(
بخش سوم: معاد و مهدویت- قسمت اول

تمدن شناسی

ــر  ــر ب ــی اصــرار پیامب ــور از چرای ــن نشــانه های ظه ــه تبی ــل ب در سلســله مباحــث قب
ــات و تفاســیر موجــود  ــه آی ــا توجــه ب ــرآن و عتــرت از یکدیگــر ب عــدم جداشــدن ق
ــه  ــان معاصــر ب ــل توجــه جه ــه دالی ــم و ب ــن پرداختی ــث شــریف تقلی ــون حدی پیرام
نشــانه های ظهــور و اهمیــت شــناخت دقیــق نشــانه ها  بــا توجــه بــه روایــات 
ــت  ــان و اصال ــذر زم ــل در گ ــق و باط ــان ح ــتگی جری ــث پیوس ــن a  و بح معصومی
ــت و  ــاد محــور مهدوی ــن مع ــه تببی ــماره ب ــن ش ــال در ای ــم. ح ــق پرداختی ــان ح جری
ــورد  ــی را م ــدگاه تمدن ــر دی ــوان بهت ــا بت ــم ت ــر می پردازی ــه یکدیگ ــم ب ــاط عوال ارتب

بررسی قرار دهیم.   
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موضـوع معـاد و قیامـت و درک آن در 
ایـن زندگـي مـادي از مـواردي اسـت که 
بـه رغـم سـهولت و لطافـت بـر انسـان 
مي نمایـد.  پیچیـده  و  سـخت  بسـیار 
داسـتان مـا و معـاد داسـتان ماهي اسـت 
همـه  بي کـران  دریـاي  اگرچـه  دریـا.  و 
وجـود ماهـي را در بـر گرفتـه، امـا وي 
از درک و توصیـف آن عاجـز اسـت. از 
ابتـداي تولدمـان به مـدد تعالیـم و تعابیر 
دنیایـي اطرافیانمان، تصویـري کودکانه از 
خداونـد و جریـان آفرینـش در ذهنمـان 
شـکل مي گیـرد. بـه دنبـال این نـوع نگاه 
بـه جریـان آفرینـش و بـر اسـاس درکي 
کـه از موضـوع مـرگ در زندگـي دنیوي 
برایمـان حاصـل مي شـود، نگاهـي خطـي 
بـه جریان آمد و شـد انسـان بـر عقاید ما 
حاکـم مي گـردد. بر اسـاس این نـوع نگاه، 
مـا در تاریـخ و مکانـي کـه نمي دانیم چرا 
اینچنیـن انتخـاب شـده بـه این دنیـا وارد 
مي شـویم. معمـوالً پاسـخ مـا هـم بـه این 
نحـوه ورود ایـن اسـت کـه چـون مربوط 

بـه پیـش از خلقت ما اسـت بـه نوعي جبر 
محسـوب مي شـود و از آن گریزي نیست. 
بـه هـر حـال بـر ایـن خـط و بُـرداري که 
نقطـه آغـاز آن تولـد اسـت به سـیر ادامه 

مي دهیـم. 
البتـه بـه مـا گفتـه مي شـود– بـه حـق- 
کـه پیـش از ایـن دنیـا در عالـم دیگـري 
گونـه اي  مي نامیـم اش  َذّر"  "عالـم  کـه 
از حضـور را داشـته ایم و در آنجـا از مـا 
دنیـا  در  زندگـي  نحـوه  بـراي  پیمانهایـي 
فرامـوش  را  آن  امـروز  کـه  گرفته انـد 
کـرده و از آن غافـل شـده ایم. ایـن برهـه 
را نیـز مي توانیـم بـر ایـن پاره خـط زندگي 
بیفزاییم و در واقع شـروع داسـتان را نه از 

تولـد کـه از عالـم ذر در نظـر بگیریـم.
ادامـه  زندگـي  خـط  بـر  را  خـود  سـیر 
مي دهیـم تـا بـه آشـناترین قسـمت ایـن 
جریـان و در عیـن حـال اسـرارآمیزترین 
واقعـه در زندگـي بشـر مي رسـیم: مـرگ. 
اگرچـه مرگ را تـا زمان وقـوع آن تجربه 

درک ما ازمعاد 
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بارهـا در میـان  و  بارهـا  ولـي  نمي کنیـم، 
اطرافیانمـان شـاهد آن مي شـویم و اساسـًا 
از همیـن رو اسـت که آنچه بـراي ما نمود 
بیشـتري دارد این روي سـکه مرگ اسـت 
کـه در دنیـا اتفـاق مي افتـد. در عیـن حال 
هماننـد تولـد نمي دانیـم کـه چـرا در ایـن 
زمـان و ایـن مـکان مي میریـم و آن را هم 

بـه علـم الهـي ارجـاع مي دهیـم.
در ادامـه عالـم ذر، ایـن بخـش از نمودار 
یادشـده را کـه میـان تولـد تا مـرگ قرار 
دارد "عالـم دنیـا" مي نامیـم و معتقدیـم 
پـس از مـرگ بـه عالـم دیگـري بـه نـام 
حدفاصـل  کـه  مي شـویم  وارد  "بـرزخ" 
را  آن  کـه  اسـت  واقعـه اي  تـا  مـرگ 

کـه  آنجـا  از  مي نهیـم.  نـام  "قیامـت" 
معمـوالً جسـم مـردگان را در میـان خاک 
و  ابتدایـي  تصـور  مي گذارنـد،  قبـر  در  و 
کودکانـه اي در ذهـن مـا شـکل مي گیـرد 
کـه عالـم بـرزخ در زیـر پاهـاي مـا در 
جریـان اسـت، در صورتـي کـه بـا قـدري 
تأمـل تصدیـق مي کنیـم کـه بطـون زمین 
خاکـي نیـز متعلـق بـه همیـن عالـم مادي 
دنیـا اسـت و بـرزخ بایـد جـاي دیگـري 
نمي دانیـم  هـم  را  آن  البتـه  کـه  باشـد 
کجـا اسـت. همچنیـن از آنجـا کـه تصـور 
روشـني از جریـان معـاد و تـالش انسـان 

بـراي مالقـات پـروردگار خویـش نداریم،  
همان گونـه کـه دنیـا و زندگـي در آن را 
جریانـي منفعالنـه مي پنداریـم، از بدو تولد 
تـا هنگام مـرگ؛ زندگي در عالـم برزخ را 
نیـز – کـه حتي بر اسـاس این نـگاه خطي 
بایسـتي اشـرف از زندگـي دنیوي باشـد- 
تنهـا بـه مثابـه ایسـتگاه انتظـاري در نظر 
مي گیریـم کـه محل وقوف کسـاني اسـت 
کـه پیـش از دیگـران مرده اند و تـا برپایي 
قیامـت کبـري در ایـن منزلـگاه بایـد بـه 
انتظـار بنشـینند. این کـه چرا بایـد منتظر 
رسـیدن و الحـاق دیگـران به ایـن کاروان 
باشـیم، پاسـخ روشـني بـراي آن نداریـم. 
حتـي بـه روشـني نمي دانیـم کـه گـذران 
مـا در آن عالـم چگونـه اتفـاق مي افتـد و 
مشـغولیت مـا در آن عالـم چیسـت. تنهـا 
اجمـاالً مي دانیـم کـه پـس از پشـت سـر 
گذاشـتن جریـان سـخت و هولناک شـب 
اول قبـر و داسـتان نکیـر و منکـر، خـوِد 
قبر، بر اسـاس محاسـبه برزخـي اعمالمان، 
تبدیـل بـه باغـي از باغهـاي بهشـت یـا 
مي شـود دوزخ  گودالهـاي  از   گودالـي 

 و تـا برپایـي قیامت در آن به سـر خواهیم 
برد.

بـه هر حـال بـا ورود برخي به ایـن عالم- 
بـر اثر مـرگ- و ادامه حیـات برخي دیگر 
در عرصـه دنیـا، روزي مي آید کـه ناگهان 
پیچیـده  هـم  در  آسـمان  و  زمیـن  همـه 
مي شـود و جهـان خلقـت به سـوي نابودي 
سـوق داده مي شـود. نفخه صـور در مرتبه 
نخسـت همـه را مي میرانـد و در نفخه دوم 
همـه زنده شـده و سـر از قبر بـر مي دارند 

برخـی زندگـي در عالـم بـرزخ را نیز  تنها بـه مثابه ایسـتگاه انتظاري 
در نظـر مي گیریـم کـه محل وقوف کسـاني اسـت که پیـش از دیگران 
مرده انـد و تـا برپایـي قیامـت کبـري در ایـن منزلـگاه بایـد بـه انتظار 
بنشـینند. ایـن کـه چـرا بایـد منتظـر رسـیدن و الحـاق دیگران بـه این 

کاروان باشـیم، پاسـخ روشـني بـراي آن نداریم.

تمدن شناسی
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در  مي شـوند.  "قیامـت"  عرصـه  وارد  و 
اینجـا منظـور از قیامت عالمي اسـت دیگر 
کـه پـس از بـرزخ قـرار دارد و در عیـن 
حـال همنـام واقعـه اي اسـت که بـر روي 
گرفتـه  دنیـا صـورت  عالـم  در  و  زمیـن 
اسـت. ایـن کـه چگونـه واقعـه اي در دنیـا 
بـر عالـم برزخ تأثیـر مي گـذارد و مردگان 
منتظـر را نیـز بـه عرصه قیامت مي کشـد 
بـراي ذهـن خوگرفتـه به قواعـد دنیوي ما 

نیـز چنـدان معلوم نیسـت.
بـه هـر حـال بـا ایـن اتفاقـات وارد عالـم 
قیامـت بـه عنـوان عالـم نهایـي مي شـویم 
کـه جـاي آن را نیـز همان گونـه کـه در 
دنیـا  ایـن  در  جایـي  بـرزخ  عالـم  مـورد 
مي پنداشـتیم، و آن زیـر ایـن زمیـن بـود، 
ایـن بار در آسـمانها مي پنداریم و نخسـت 
تصـور مي کنیـم کـه در پایان ایـن قلمرو و 
در جایـي کـه سـتارگان به پایان مي رسـند 
عالـم قیامـت آغـاز مي شـود؛ هـر چند که 
بـا اندکـي تأمـل تصدیق مي کنیـم که حتي 
اگـر بـه چنیـن جایـي برسـیم، بـاز آنجا را 
بایـد عالـم دنیـا دانسـت و قواعد مـاده را 
بـار کـرد؛ و سـرانجام در مـورد  بـر آن 
محـل وقـوع ایـن عالـم نهایي هم سـکوت 
مي کنیـم. بـه هـر صـورت در آنجـا پـس 
از پـل صـراط و پشـت سـر  از گذشـتن 
گذاشـتن مراحلـي از قبیـل میـزان و نامـه 
اعمـال و شـهادت اشـهاد و حسـاب و جزا 
و شـفاعت کـه البتـه زماني بسـیار طوالني 
را بـه خـود اختصـاص مي دهـد- در حالي 
کـه مختصـر ایـن جریـان در عالـم بـرزخ 
در طـي یـک مرحله بـه نام شـب اول قبر 

و بـا سـرعتي بسـیار بیشـتر اتفـاق افتـاده 
بود- وارد بهشـت یا دوزخ مي شـویم و در 
آنجـا اگـر اهـل بهشـت باشـیم وارد باغي 
مي شـویم کـه در آنجـا همـه نعماتـي کـه 
در زمیـن مي شـناختیم و بدیـن شـکل در 
اختیارمـان  در  یکجـا  نبـود  مـا  دسـترس 
قـرار مي گیـرد و اگـر اهـل جهنـم باشـیم 
در آنجـا بر اسـاس سـنگیني گناهانمان به 
طـور موقـت یا جـاودان در آتـش خواهیم 
سـوخت و در کنـار آن بـه انـواع عذابهاي 

دیگـر معـذب خواهیـم بود.
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تمدن شناسی

همـه  انسـان ها و کشـورها به ویـژه امت  اسـالمي  پیـش  از ظهـور حضرت  بقیـۀ  اهلل  )ع ( 
به  شـرایط  سـخت  و سـیاهي  که  ناشـي  از ظلـم  و جور و انحـراف  آن  زمان  اسـت  مبتال 
خواهنـد شـد. ایـن  نکتـه  را مي توان  از ایـن  حدیث  متواتـر حضرت  رسـول  اکرم  )ص ( 
برداشـت  کـرد کـه  فرمودنـد: »همانا مهـدي  )ع ( زمیـن  را همانطور کـه  از ظلم  و جور 

پـر شـده  باشـد مملو از قسـط  و عـدل  مي گرداند.«
بـا رجـوع  بـه  احادیـث  و روایات  معصومیـن  )ع ( اخبـار و نکاتي  را مي بینیم  که  سـختي  
و فسـاد موجـود در آن  زمـان  را بـه  تصویـر مي کشـند. مضـاف  بـر اینکـه  بعضـي  از 
آنهـا بـه  برخـي  حـوادث  خـاص  و معیـن  هـم  اشـاره  مي کننـد. بـراي  واضح تر شـدن  
موضـوع  مي تـوان  ایـن  احادیـث  را  طـوری طبقه بندی کرد کـه در ادامه به آن اشـاره 

می کنیم. 

دکتر اسماعیل شفیعی سروستانی
مدیرعامل موسسه فرهنگی موعود

مهدویت پژوه 

شگفتی اهی شيپ از ظهور
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1- روایاتي  که  به  پر شدن  زمین  از ظلم  
و جور خبر مي دهند: 

مضمـون  ایـن  بخـش  متواتـراً در روایـات  
آمـده  و در احادیـث  به  مسـأله  پر شـدن  
ظهـور  از  پیـش   جـور  و  ظلـم   از  زمیـن  
حضـرت  ولـي  عصـر  تصریـح  شـده  

است . 
2- روایاتي  که  به  پدید آمدن  فتنه ها 

و شدت  یافتن  و زیاد شدن  جریان هاي  
ترسناک  مي پردازند: 

حدیثـي  از امـام  صـادق   نقـل  شـده  
کـه  مفصـاًل بـه  فتنه هـاي  گمـراه  کننده  و 
خوفنـاک  آن  زمـان  مي پردازند  و حدیث  

ذیـل  را مي تـوان  از ایـن  دسـته  شـمرد:
امـام  جـواد  فرمودند: قائـم   قیام  
نخواهـد کـرد مگـر بـه  دنبـال  خـوف  و 
هـراس  جـّدي ، زلزله هـا، فتنه هـا، بالیـا و 
طاعونـي  کـه  )مـردم ( بـدان  مبتـال شـده  
باشـند و شمشـیر بـران  )جنـگ  نمایـان ( 
مـردم   زیـاد  اختـالف   و  اعـراب   میـان  
و تفرقـه  مذهبـي  آنهـا و تعـدد ادیـان  و 

مذاهب  و تغییر و تحّول  آنها و... 
قابـل  ذکر اسـت  کـه  فتنه  معانـي  مختلفي  
دارد کـه  بـه  طـور خالصـه  از ایـن  قـرار 

است : 
قـرار  آزمایـش   و  امتحـان   مـورد  الـف ( 

گرفتن ؛ 
ب ( کفر، گمراهي  و گناه ؛ 

ج ( بـه  وجـود آمـدن  اختـالف  نظـر در 
دیدگاه هاي  مردم ؛ 

د( کشـتار و جنگ هایـي  کـه  میـان  مردم  
واقع  مي شود. 

ناشـکیبایي   اظهـار  کـه   احادیثـي    -3
و  روزگار  سـختي   از  ناشـي   )جـزع ( 
گرفتـاري  شـدید مـردم  را در آن  زمان  

بیان  مي کنند:  
از گرفتـاري   »مؤمنـان  در عصـر غیبـت  
و  طاقتـي   کـم   و  طوالنـي   بـالي   شـدید، 
هـراس  رنـج  مي برنـد و بـه  همیـن  خاطر 
بـرادرش   قبـر  کنـار  از  شـخصي   وقتـي  
مي گـذرد مي گویـد: کاش  من  بـه  جاي  او 
بـودم ...« واضـح  اسـت  که  جـزع  و به  تبع  
آن  آرزوي  مـرگ  نتیجـه  فشـار سـختي ها 
در  شـخص   کـه   اسـت   مصیبت هایـي   و 
جامعـه  گمـراه  و منحـرف  بـا آن  مواجـه  

مي باشد.  
حیـرت   وجـود  بـه   کـه   اخبـاري    -4
و  افـکار  در  تزلـزل   و  )سـردرگمي ( 

اعتقادات  مي پردازند:  
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از ایـن  جملـه  حدیثـي  اسـت  کـه  از امیـر 
نقـل  شـده  کـه  در    المومنیـن  علـي  
میـان  صحبت هایشـان  راجـع  بـه  حضرت  
مهـدي   فرمودنـد: »غیبـت  و حیرتـي  
کـه  دسـته اي  طـي   آمـد  پیـش  خواهـد 
دیگـر  دسـته اي   و  مي شـوند  گمـراه   آن  
هدایـت  مي یابنـد« که  این  حیـرت  ممکن  
اسـت  از جنبه هـاي  مختلفـي  پیـش  آمـده  
باشـد؛ سـرگرداني  در عقایـد دینـي  نتیجه  
جریانـات  باطلـي  اسـت  کـه  بـا جهالت  و 
کنار گذاشـتن  تفّکـر در میان  امـت  روبرو 
مي گـردد. بدیـن  معنـا کـه  طوالنـي  بودن  
مـدت  غیبت  حضـرت  باعث  مي شـود که  
مـردم  بـه  شـک  بیفتنـد و در مـورد مقام  
ایشـان  اختـالف  پیـدا کننـد و یـا اینکـه  
حیـرت  دربـاره  وجوب  جهاد بـدون  وجود 
رهبـري  بلنـد مرتبه  و انقالبـي  پیش  آمده  

باشد. 
5- اخبـاري  کـه  داللـت  بـر جنگ هـا و 

کشتارها مي کنند:  
احادیـث  شـریف  وضعیـت  سیاسـي  عصر 
ثبـات   عـدم   خصوصیـت   بـا  را  ظهـور 
کثـرت  جنگ هـا وکشـتارها  و  )سیاسـي ( 
توصیـف  مي کننـد. پیش  از ایـن  امر )قیام  
»یبـوح «  کشـتار    مهـدي   حضـرت  
خواهـد بـود. از حضـرت  پرسـیدند: یبوح  
دائمـي   فرمودنـد:  معناسـت ؟  چـه   بـه  
اسـت  و از شـدت  آن  کاسـته  نمي شـود. 
حتـي  برخـي  روایات  شـدت  ایـن  جنگ ها 
طـي   کـه   مي کننـد  بیـان   آنجـا  تـا  را 
آنهـا دو سـوم  از جمعیـت  زمیـن  از بیـن  

فرمودنـد:    علـي   مي رونـد. حضـرت  
مهـدي   قیـام  نمي کنـد تـا اینکـه  یک  
سـوم  )از مـردم  زمیـن ( کشـته  شـوند و 
یـک  سـوم  )خـود( بمیرنـد و تنهـا یـک  
بمانـد.  باقـي   )از جمعیـت  زمیـن (  سـوم  
مي تـوان  الفـاظ  موجـود در احادیـث  را با 
اصطالحـات  و معادل هـاي  امـروزي  آنهـا 
نظیـر انحـراف  فکـري ، سیاسـي ، اقتصادي  
دسـته   ایـن   از  و  اخالقـي   و  اجتماعـي   و 

جایگزین  کرد. 
شـاید بهتریـن  روایتـي  که  به  آنهـا مفصاًل 
مي پـردازد ایـن  حدیـث  نبـوي  d اسـت  
کـه  ابـن  عبـاس  مي گویـد در حجۀ الوداع ، 
با رسـول  مکـرم  اسـالم d مشـغول  انجام  
مناسـک  حـج  بودیـم  کـه  حضـرت  حلقـه  
در کعبـه  را گرفتـه  و رو بـه  مـا کردنـد 
از  را  شـما  مي خواهیـد  آیـا  فرمودنـد:  و 
قیامـت   از  پیـش   حـوادث   و  نشـانه ها 
خبـردار کنـم ؟ سـلمان  کـه  از همـه  بـه  
ایشـان  نزدیکتـر ایسـتاده  بـود گفـت : بلي  
یـا رسـول اهلل ! ایشـان  فرمودنـد: از جمله  
آنهـا ضایع  و تبـاه  کردن  نمازهـا و تبعیت  
از شـهوت ها، متمایـل  شـدن  بـه  هواهـاي  
نفسـاني ، تکریـم  و بزرگداشـت  ثروتمندان  
و مال پرسـتان  و فروختـن  دیـن  بـه  قیمت  
دنیـا اسـت . در ایـن  زمان  اسـت  که  قلب  
مؤمـن  در درونش  همانسـان  که  نمک  در 
آب  حـل  مي شـود، ذوب  مي شـود چراکـه  
منکـرات ، کژي هـا و کاسـتي ها را مي بینـد 

و قدرت  تغییر دادن  آنها را ندارد. 
سـلمان  پرسـید: آیـا واقعـًا چنیـن  خواهد 

شد؟ 

تمدن شناسی
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- سـلمان ! قسـم  بـه  آنکه  جانم  در دسـت  
اوسـت  چنیـن  خواهد شـد و بـه  دنبال  آن  
حاکمان  و امیران  سـتمگر و وزیران  فاسـق  
و کارگـزاران  و کارشناسـان  سـتمکار پیدا 
شـده  و  ] مـردم  [ بـه  خیانتـکاران  اعتماد 

مي کنند. 
خواهـد  روزي   چنیـن   واقعـًا  آیـا   -

آمد؟ 
- سـلمان ! قسـم  بـه  آنکـه  جانم  بـه  قبضۀ  
قـدرت  اوسـت  آري ! در آن  زمـان  اسـت  
و  معـروف   انحرافـات ،  و  منکـرات   کـه  
خـوب  و اعمـال  پسـندیده  منکر و ناپسـند 
خائـن   شـخص   بـه   مي شـود.  شـمرده  
خوانـده   خائـن   امیـن   و شـخص   اعتمـاد 
مي شـود. دروغگـو را تأییـد و راسـتگو را 

طرد مي کنند. 
خواهـد  روزي   چنیـن   واقعـًا  آیـا   -

آمد؟ 
دسـتانش   در  جانـم   آنکـه   بـه   قسـم    -
اسـت  آري ! در آن  زمـان  اسـت  که  زنان  
فرمانـروا مي شـوند و سـروري  مي یابنـد. 
بـا زنـان  و کنیـزکان  مشـورت  مي گـردد 
و کـودکان  بـر منبرهـا مي نشـینند و هـر 
بـه  دروغ  ختـم  مي شـود،  نهایتـًا  چیـزي  
زکات  و فـي ء )کـه  حق  عمومـي  و همگاني  
اسـت ( غنیمـت  و بهـره  شـخصي  شـمرده  
سـتم   والدینـش   بـه   شـخص   مي شـود. 
دوسـتش   بـه   حـال   عیـن   در  و  مي کنـد 
خدمـت  و نیکـي . و آنجاسـت  کـه  سـتارة  

گنهکاري  طلوع  مي کند. 
خواهـد  اتفـاق   چیـزي   چنیـن   آیـا   -

افتاد؟ 
در  جانـم   آنکـه   بـه   قسـم   سـلمان !   -
دسـت  اوسـت  آري ! در چنیـن  شـرایطي  
اسـت  کـه  مـرد بـا همسـرش  در تجارت  
عادت هـاي   و  خـوي   مي شـود،  شـریک  
شـخصي  و باطـل  زیـاد شـده  و خوبي هـا 
به  شـدت  کم  مي شـود. شـخص  بـه  خاطر 
تحقیـر  خـود  بدهـکاران   بـه   سـختگیري  
مي شـود. و زمانـي  اسـت  کـه  بازارهـا بـه  
هـم  نزدیـک  مي شـوند و یکـي  مي گویـد 
مي گویـد  دیگـري   و  نفروختـم   چیـزي  
شـکایت   جـز  چیـزي   و  نبـردم   سـودي  

کردن  از خدا دیده  نخواهد شد. 
- آیا واقعًا چنین  خواهد شد....؟  

- سـلمان ! آري  قسـم  بـه  آنکـه  جانـم  در 
دسـت  اوسـت  در آن  زمـان  اسـت  که  به  
دنبـال  این  حـوادث  اقوامي  پیدا مي شـوند 
کـه  اگـر حرفـي  بزنند کشـته  مي شـوند و 
اگـر سـاکت  بماننـد غارتشـان  مي کنند تا 
اینکـه  از اموالشـان  بهره منـد شـوند و بـه  
حریم هایشـان  تجاوز کنند و حرمتشـان  را 
شکسـته  و خونشـان  را بریزنـد. قلب هـاي  
آنهـا کامـاًل بـا تـرس  و حقه بـازي  عجین  
گشـته  و آنهـا را جـز در حالـت  خـوف  و 

نگراني  و هراس  و وحشت  نمي یابي . 
- آیا واقعاً چنین  خواهد شد؟ 
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- سـلمان ! قسـم  بـه  آنکه  جانم  به  دسـت  
کـه   اسـت   زمـان   آن   در  آري !  اوسـت  
مغـرب   از  چیـزي   و  مشـرق   از  چیـزي  
مي آیـد و امـت  مـرا رنگارنـگ  مي کنـد 
چـه  بیچاره انـد کسـاني  که  به  خاطـر آنها 
کـه   آنهـا  بـر  واي   و  مي شـوند  ضعیـف  
خـدا چه  بـراي  آنهـا مهّیا کـرده  و چگونه  
کوچکترهـا  بـه   نـه   آنهاسـت ،  مترصـد 
رحـم  مي کننـد و نه  بـه  بزرگترهـا احترام  
مي گذارنـد. از خطـاکاران  و گنهـکاران  در 
امان  نیسـتند، بدن هایشـان  بدن  انسـان  و 

قلب هایشـان  قلـب  شـیطان  اسـت .
- آیا واقعاً چنین  خواهد شد؟

- سـلمان ! قسـم  بـه  کسـي  کـه  جانـم  به  
دسـت  اوسـت  آري . در آن  زمـان  مردان  
تنهـا بـه  مـردان  و زنـان  تنهـا بـه  زنـان  
مي پردازنـد.  شـهوات [   ارضـاء  ]بـراي  
همانگونـه  کـه  اهـل  خانـه اي  نسـبت  بـه  
غیـرت   احسـاس   خـود  خانـه   دختـران  
مي کننـد )غریبه هـا( نسـبت  به  پسـرکان  
جـوان ، غیـور مي گردنـد )آنهـا را ناموس  
خـود مي شـمرند( مـردان  به  زنـان  و زنان  
بـه  مـردان  شـبیه  مي شـوند و زنـان  بـر 
زین هـا سـوار مي گردنـد کـه  لعنـت  مـن  

بـر آنهـا باد.
- آیا واقعاً چنین  خواهد شد؟

- سـلمان ! قسـم  بـه  آنکه  جانم  به  دسـت  
را  مسـاجد  زمـان   آن   در  آري .  اوسـت  
تزییـن   کنیسـه ها  و  کلیسـاها  هماننـد 
مي کننـد و قرآن هـا را طـالکاري  و زینت . 
مناره هـا بلنـد مي شـوند و خطـوط  زیـاد 
بـه  هـم   نسـبت   قلب هایشـان   مي شـوند. 

متنفـر و در زبان هایشـان  اختـالف  نمایان  
ست . ا

- آیا واقعاً چنین  خواهد شد؟
- سـلمان ! قسـم  بـه  آنکه  جانم  به  دسـت  
اوسـت  آري ! در آن  زمان  اسـت  مردان  و 
پسـران  امتـم  بـراي  زینت  از طال اسـتفاده  
ابریشـم   و  دیبـا  و  حریـر  و  مي کننـد 
مي پوشـند و بـا بیگانـگان  متحد مي شـوند.

- آیا چنین  چیزي  واقع  خواهد شد؟
- سـلمان ! قسـم  بـه  آنکه  جانم  به  دسـت  
علنـي   ربـا  زمـان   آن   در  آري !  اوسـت  
و  رشـوه   ممتـاز،  اجنـاس   بـا  و  مي شـود 
مي شـود  رهـا  دیـن   مي کننـد.  معاملـه  
و مقـام  و منزلـت  دنیـا )در نظـر مـردم ( 

مي گـردد. رفیـع  
- آیا چنین  خواهد شد؟

- سـلمان ! قسـم  بـه  آنکه  جانم  به  دسـت  
اوسـت  آري ! هـر چنـد بـه  خـدا ضـرري  
ظلـم   خودشـان   بـه   و   [ نمي رسـانند  
مي کننـد [  لیکـن  طـالق  زیـاد مي شـود و 

حـدود اقامـه  و اجـرا نمي شـوند.
- آیا واقعاً چنین  خواهد شد؟

- سـلمان ! قسـم  بـه  آنکه  جانم  به  دسـت  
اوسـت  آري . در آن  زمان  اسـت  که  زنان  
موسـیقي   آالت   و  مي شـوند  آوازه خـوان  
اشـرار  آن   دنبـال   بـه   و  مي یابنـد  جلـوه  

امتـم  پیـدا مي شـوند.
- آیا واقعاً چنین  خواهد شد؟

- سـلمان ! قسـم  بـه  آنکه  جانم  به  دسـت  
ثروتمنـدان   زمـان   آن   در  آري .  اوسـت  

تمدن شناسی
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امتـم  براي  تفریح  و سـیاحت  افـراد عادي  
بـراي  تجـارت  و کسـب  درآمـد و فقـرا 
بـراي  ریـا و خودنمایـي  بـه  حـج  و عمـره  
کـه   مي شـوند  پیـدا  جمعیتـي   مي رونـد. 
تفّکـر و تدبـر و تفقـه  آنهـا بـراي  غیرخدا 
زنـازادگان   اسـت .  غیرالهـي (  اهـداف   )و 
زیـاد مي شـوند و قـرآن  را بـا آواز و غنـا 
مي خواننـد و بـه  خاطـر دنیـا بـر سـر هم  

مي ریزنـد و بـا هـم  درگیـر مي شـوند.
- آیا واقعاً چنین  خواهد شد؟

- سـلمان ! قسـم  بـه  آنکه  جانم  به  دسـت  
محـارم   بـه   زمـان   آن   در  آري .  اوسـت  
گناهـان   دنبـال   بـه   و  مي کننـد  تجـاوز 
خوبـان   بـر  بـدان   و  اشـرار  مي رونـد، 
مي شـود  علنـي   دروغ   مي شـوند.  مسـلط  
و لجاجـت  نمایـان  مي گـردد. بیچارگي هـا 
هـم   بـه   لباس هـا  بـا  مي شـود،  علنـي  
فخـر مي فروشـند و مباهـات  مي کننـد و 
مي کننـد.  پـر  را  ناشایسـت   ظرف هـاي  
نـرد و شـطرنج  و آالت  موسـیقي  مـورد 
پسـند واقـع  مي شـوند. امـر به  معـروف  و 
نهـي  از منکـر را انکار مي کننـد، به  طوري  
مي گـردد.  کنیـز  از  خوارتـر  مؤمـن   کـه  
قاریـان   و  زاهد)نما(هـا  میـان   همدسـتي  
)بدکـردار( نمایـان  مي شـود. اینهـا همانها 
هسـتند کـه  در آسـمان ها آنهـا را پلیدان  

مي خواننـد. ناپـاک  
- آیا واقعاً چنین  خواهد شد؟

- سـلمان ! قسـم  بـه  آنکه  جانم  به  دسـت  
از  ثروتمنـد  زمـان   آن   در  آري !  اوسـت  
بـه   نمي شـود  هراسـان   فقیـر  وضعیـت  

طـوري  که  گدا یـک  هفته  کامـل  از مردم  
گدایـي  مي کنـد اّمـا کسـي  را کـه  چیـزي  

در دسـتش  بگـذارد نمي بینـد.
- آیا حقیقتاً چنین  اتفاقي  خواهد افتاد؟

- سـلمان ! قسـم  بـه  آنکه  جانم  به  دسـت  
اوسـت  آري ! در آن  زمـان  »روبیضـه « به  

مي آید. سـخن  
- پـدر و مـادرم  بـه  فدایـت  یا رسـول اهلل  

»روبیضـه « دیگر چیسـت ؟
- کسـي  کـه  تا به  حـال  صحبـت  نمي کرد 
بـراي  امور عمـوم  مردم  به  سـخن  مي آید 
و جـز کمـي  از او فرمـان  نبرند... قسـم  به  
جانـم  کـه  ایـن  همـان  چیـزي  اسـت  کـه  
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دائمـًا در عصـر گمراهـي  و فسـقي  که  در 
آن  زندگـي  مي کنیـم ، مشـاهده  مي شـود 
و بـا تمـام  حـواس  و وجـود از آنهـا خبـر 
داریـم . صلـوات  خداونـد بـر تـو بـاد یـا 
رسـول  اهلل  مـا را از آن  بـا خبـر کـردي  
و سـالم  بـر تو یـا مهدیـا کـه  روزي  همه  
بیـن  مي بـري  و عـدل  و داد  از  اینهـا را 
روایاتـي   مي گردانـي    آن   جایگزیـن   را 
کـه  تااینجـا ذکـر کردیـم  به  فاسـد بودن  
زمانـه  بـه  طـور کلـي  اشـاره  مي کردنـد و 
ایـن  حـوادث   نمي کردنـد کـه   مشـخص  
چگونـه  رخ  خواهند داد. بـا توجه  به  اینکه  
از عصـر  پیـش   فتنه هـا  مي دانیـم  عصـر 
ظهـور اسـت  و بـه  وضـوح  در احادیـث  و 
روایـات  بیـان  شـده  کـه  عصر ظلـم  پیش  
از عصـر عدالـت  خواهـد بـود و بـه  ناچار 
باید اشـاره  و بیـان  کنیم  که  برخـي  از این  
اخبـار بـه  همـراه  باقـي  حـوادث  پیـش  از 
برپایـي  قیامـت  آمده انـد که  به  برداشـت  
مـا از آنهـا خدشـه اي  وارد نمي کنـد چـرا 
کـه  ظهـور حضـرت  مهـدي  )ع ( پیـش  از 
قیامـت  رخ  مي دهـد و لزومـي  نـدارد کـه  
نشـانه هاي  قیامـت  دقیقـًا و بـدون  هیـچ  

فاصله اي  پیش  از آن  نمایان  گردند. 
در قسـمت  بعـد برخـي  از پیشـگویي هایي  
را کـه  معصومیـن  )ع ( داشـته اند و تـا این  
زمـان  محقـق  شـده اند بررسـي  مي کنیـم  
کـه  مایـه  دلگرمـي  و اطمینـان  قلـب  مـا 
کـه   آنهـا  بقیـه   اهلل   شـاء  ان   کـه   باشـد 
تاکنـون  محقق  نشـده اند، روزي  خودنمایي  
کننـد و در پـي  آن  شـاهد ظهـور مـوال 

ومفتدایمان  باشیم. 

پي  نوشت ها
1- در متن  اصلي  کلمه  »ارهاصات « آمده  که  به  
معناي  کاري  فوق  العاده  است  که  از پیامبر  ]یا 

امام  غائب  [ پیش  از بعثت  ]و ظهور [ وي  
 ظاهر شود )لغتنامه  الروس ، ج  ص  134/1.)

  2- رک : بشارة  االسالم ، ص  18.
 3- رک : موسوعۀ  االمام  المهدي  علیه  السالم ، ج  

 2 )تاریخ  الغیبۀ  الکبري (، ص  242.
 4- غیبت  نعماني : 170 و بحاراالنوار، ص  52، 

 ج  231.
 5- تاریخ  الغیبۀ  الکبري ، 245 و منتخب  االثر، 

 ص  434.
 6- غیبۀ  النعماني ، ص  104، تاریخ  الغیبۀ  الکبري ، 

.246 
 7- رک : بشارة  االسالم ، ص 86، بحاراالنوار، ج ، 

 ص  228/52.

 8- الممهدون  للمهدي  ، ص  49، بحاراالنوار. 
 ج  182/52.

 9- المهدي  ، آیۀ اهلل  صدر، 198، یوم  
 الخالص ، ص  564.

 10- بشارة  االسالم ، ص  25 ؛ منتخب  االثر، ص  
.432
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مرتضی سلمانی
کارشناسی ارشد معارف اسالمی و علوم سیاسی 

دانشگاه امام صادقG و پژوهشگر 

جنپ گام ات تمدن اسالمی  ) گام پنجم تمدن اسالمی(
تمــدن اســالمی فــراز و فرودهایــی داشــته و بــا پیــروزی انقــالب اســالمی، بیــداری 
ــت  ــداری حرک ــوی بی ــه س ــالم ب ــان اس ــید و جه ــه اوج رس ــران ب ــالمی در ای اس
کــرد. مقــام معظــم رهبــری بــرای توســعه تمــدن اســالمی، نظریــه جدیــد »تمــدن 
نویــن اســالمی« را مطــرح کــرده اســت. بــر اســاس دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری 
ــاز  ــته جمعی نی ــرد دس ــت و خ ــه هم ــالمی ب ــن اس ــدن نوی ــی تم ــترش و ترق گس
ــی  ــت، توانای ــدا، عقالنی ــه خ ــان ب ــالش، ایم ــالق، کار و ت ــایه اخ ــه در س دارد ک
ــل  ــط بین المل ــوی و رواب ــانه های ق ــورداری از رس ــکوفا، برخ ــاد ش ــی، اقتص علم
ــن  ــدن نوی ــاخص های تم ــن ش ــی ای ــه بررس ــه ب ــه در ادام ــد، ک ــود می آی ــه وج ب

می پردازیم. 

7979



ماهنامه تخصصی آفاق روشن بیداری80

تعریف تمدن اسالمی

جنبه هـای  همـه  بیانگـر  اسـالمی  تمـدن 
سیاسـی و فرهنگـی و اقتصـادی جامعـه اسـت 
کـه ابعـاد وجـودی فـرد و جامعـه را پوشـش 
می دهـد. تمـدن اسـالمی، تمدنـی دینی اسـت 
اسـالم  محـور  بـر  آن  مؤلفه هـای  همـه  کـه 
می گـردد... بدیـن ترتیـب، تمـدن اسـالمی از 
همـه ویژگی هـای تمـدن الهـی در چهارچـوب 
آموزه هـای قرآنـی و متکـی بـر سـنت پیامبـر 
اکـرم )ص( برخـوردار اسـت و مؤلفه های آن، 
دیـن، اخالق، علـم، عدالـت، قوانیـن، مقررات، 

اصـول دینـی و غیـره اسـت. 
 مقـام معظم رهبـری تمدن اسـالمی را فضایی 
انسـان در آن فضـا بـه لحـاظ  می دانـد کـه 
معنـوی و مـاّدی می توانـد رشـد کنـد و بـه 
غایـات مطلوبی برسـد کـه خدای متعـال او را 
بـرای آن غایـات خلـق کـرده اسـت. زندگـی 
خوب و عّزتمندی داشـته باشـد، انسـان عزیز، 
دارای  اراده،  دارای  قـدرت،  دارای  انسـان 
ابتـکار، دارای سـازندگی جهـان طبیعت. تمّدن 
اسـالمی بـه این معنی اسـت و هـدف و آرمان 
نظـام جمهـوری اسـالمی ایـن اسـت1. در این 
تعریف ابعـاد گوناگون فرهنـگ و تمدن مادی 
و معنـوی بشـر مطـرح شـده اسـت کـه منجر 

به تکامل او و قرب به خدا می شود. 
را  ذیـل  نـکات  فـوق،  آرای  جمع بنـدی  در   

می توان بیان کرد: 
1( تمـدن اسـالمی بـر اسـاس آیـات قـرآن و 

توسط پیامبر d پایه ریزی شده است. 
2( تمـدن اسـالمی همـه ابعاد معنـوی و مادی 
بشـر در همـه مکان هـا و زمان هـا را شـامل 

می شود. 
3( از آنجایـی کـه تمـدن اسـالمی بـر اخـالق 

دینی متکی است، دارای پویایی است. 

1. بیانات مقام معظم رهبری، 1383/03/22

بـه طـور کلـی، مـراد از تمـدن اسـالمی، همه 
گوناگـون  ابعـاد  در  مسـلمانان  دسـتاوردهای 
اجتماعـی،  مذهبـی،  فرهنگـی،  اقتصـادی، 
اخالقـی، مـادی و معنـوی، صنعـت، اختراعات 
و اکتشـافات اسـت کـه از عصـر پیامبـر )ص( 
شـروع شـد و بـا گسـترش قلمـرو اسـالمی از 
مرزهـای غربی چین تا اندلـس را در برگرفت. 
تعریـف  جمع بنـدی  در  می تـوان  بنابرایـن 
مفاهیـم تمـدن بیـان کـرد کـه شـاخصه های 
بـا  اسـالمی  اندیشـمندان  دیـدگاه  در  تمـدن 
محیـط  شـرایط  و  فکـری  مبانـی  بـه  توجـه 
متفاوت اسـت. یعنـی تعدادی از شـاخصه های 
شـرایط  اسـاس  بـر  عصـری  هـر  در  تمـدن 
محیطـی تغییرپذیـر و دارای شـدت و ضعـف 

است.  

شاخصه های تمدن نوین اسالمی از دیدگاه 
مقام معظم رهبری

و  بـا درایـت خویـش  انقـالب  رهبـر معظـم 
بـا درک مقتضیـات زمـان، همـواره ضـرورت 
توجـه به مسـائل نویـن را در رأس برنامه های 
خـود قـرار داده اسـت. یکـی از آن هـا مسـأله 
تمـدن نویـن اسـالمی اسـت کـه تحقـق آن 
طبعـًا ضـرورت توجـه بـه مسـائل نوینـی را 
می طلبـد از جملـه ابتـکار و خالقیـت، توجه به 
رسـانه های مـدرن، هنر، سـینما، بهبـود روابط 
بین الملـل، صـدور احـکام فقهـی مناسـب بـا 
نیازهـای جدید بشـری و غیره که به تناسـب، 
ایـن مسـائل و دیـدگاه معظم لـه دربـاره آن ها 

را مـورد بررسـی قـرار خواهیـم داد.

1. تالش، کار و ابتکار 
اسـالم هرگز کار و تالش را جدا از پرسـتش و 
عبـادت نمی داند. در این اندیشـه انسـان فعال 

تمدن شناسی
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مـورد عنایـت خداونـد و اولیـای او هسـتند و 
افـرادی کـه از زیـر کار شـانه خالـی می کنند، 
مـورد طـرد و لعـن ایشـان هسـتند. بـر ایـن 
اسـاس مقـام معظم رهبـری بیان کرده اسـت: 
»کار بـه معنای وسـیع کلمه، شـامل کار یدی، 
کار  و  علمـی  کار  و  فکـری  کار  کار جسـمی، 
مدیریتـی، در واقـع محـور پیشـرفت و حرکت 
و حیـات مسـتمر جامعـه اسـت. ایـن را بایـد 
همـه بدانیـم. اگـر کار نباشـد، سـرمایه، مـواد 
و انـرژی و اطالعـات، هیـچ کدام برای انسـان 
مفیـد نخواهد بود. کار اسـت کـه مانند روحی 
می دمـد در سـرمایه، در انرژی، در مـواد اّولیه 
و آن را تبدیـل می کنـد بـه یـک موجـود قابل 
مصـرف تـا انسـان ها بتواننـد از آن اسـتفاده 
اسـالم  در  این هاسـت.  کار  ارزش  کننـد. 
کار، عبـادت و ارزش شـمرده شـده اسـت«. 
حضـور  ایشـان  بیـان  در  دیگـر  مهـم  نکتـه 
کار و تـالش جمعـی اسـت کـه در کشـور مـا 
خصلت هـای  جـزء  و  نیسـت  رضایت بخـش 
ملـی مـا نشـده اسـت و بایـد آن را درسـت 
کنیم. ایشـان مدیـران و بازوان فعال کشـور را 
بـه کار فنـاوری، صنعت، کشـاورزی و تولید و 

تکثیـر ثـروت ملی تشـویق و ترغیـب می کنند. 
در دیـدگاه معظم لـه انجـام کارهـا بـه بهترین 
نحـو از مسـائل فوق مهم تر اسـت.2 بـه اعتقاد 
ایشـان در دنیـای اقتصـادی کنونـی، فقـط بـا 
کار و تـالش شـبانه روزی و خالقیـت و ابـداع 
و نـوآوری می تـوان تمـدن نویـن اسـالمی را 

پیش برد. 
2. رسانه های مدرن، هنر و سینما

مسـجد در صـدر اسـالم بـه عنـوان مهم ترین 
رسـانه جمعـی و محـل انتشـار اخبـار و عقاید 
گسـترش  در  بنابرایـن،  می شـد،  محسـوب 
تمـدن اسـالمی نقش مؤثـری را ایفا کـرد. بعد 
از آنکـه تمـدن اسـالمی بـا رکود مواجه شـد، 
تمـدن غربـی در صنعـت رسـانه های جمعـی 
به پیشـرفت های بزرگـی نائل گردیـد. امروزه 
بـا وجـود فناوری هـای پیشـرفته ارتباطـی که 
غالبـًا از سـوی تمـدن غربی گسـترش می یابد، 
فاصلـه زمانـی و مکانـی بیـن جوامـع از بیـن 
رفتـه اسـت و تمـدن غربـی از ایـن طریـق به 
دنبـال نهادینـه کـردن سـبک زندگـی غربی و 

2. بیانات مقام معظم رهبری، 1377/2/10 و 1388/11/12 
و 1383/3/22
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اشـاعه زشـتی ها در میان سـایر جوامع اسـت. 
قـرآن کریـم دربـاره اشـاعه زشـتی در تمدن 

اسـالمی ایـن گونه هشـدار داده اسـت:

ِف  اْلَفاِحَشـُة  تَِشـیَع  َأن  ـوَن  بُّ یحِ ِذیـَن  الَّ »ِإنَّ   
ْنیـا  الدُّ ِف  َأِلـٌم  َعـَذاٌب  ـْم  َلُ آَمُنـوا  ِذیـَن  الَّ

َتْعَلُمـوَن«3 َل  َوَأنـُمْ  یْعـَمُ   ُ َواللَّ َواْلِخـَرِة 
از ایـن رو، رسـانه های مـدرن و قـوی بـرای 
مقابلـه بـا فرهنـگ و سـبک منحـرف غربـی 
و نیـز بـرای صـادر نمـودن ارزش هـا و مبانی 
اسـالم در تمـدن نویـن اسـالمی ضـروری و 
اجتناب ناپذیـر اسـت. بـه همیـن دلیـل مقـام 
معظـم رهبـری در مناسـبت های مختلـف بـر 
نویـن  تمـدن  در  مـدرن  رسـانه های  تقویـت 
اسـالمی تأکیـد می کنند و در خصـوص هجمه 
رسـانه ای تمـدن غربی هشـدار می دهند. برای 
مثـال اصطـالح »جنگ نـرم« در نـگاه معظم له 
بیانگـر هجـوم بی امـان رسـانه ای تمـدن غربی 
برای اسـتحاله فرهنگی کشـورهای مسـلمان و 

حتی سـایر کشـورها اسـت.

ایشـان دربـاره سوء اسـتفاده گسـترده غرب از 
ابـزار هنـر بـه ویژه هنرهای نمایشـی و سـینما 
می فرماینـد: »سیاسـتمداران غربـی با اسـتفاده 
از ایـن روش، بـه دنبـال سلیقه سـازی و ترویج 
سـبک زندگی غربی در سـایر جوامع هستند«. 
صنعـت  اهمیـت  دربـاره  همچنیـن  ایشـان 
بحـث  فرهنگ هـا  انتقـال  بـرای  فیلم سـازی 

3. سوره نور آیه 19

می کننـد کـه تمـدن غربی بـه اهمیـت آن پی 
بـرده اسـت و اکنون در حال پیاده سـازی نیات 
درونـی خود برای تسـلط بـر سـایر فرهنگ ها 
هسـتند و در این کار بر اسـاس کار کارشناسی 
و بـا اسـتفاده از جامعه شناسـان، روانشناسـان 
به ویـژه  ملت هـا  ضعف هـای  مورخـان،  و 
می کننـد.  بررسـی  را   اسـالمی  ملت هـای 
همچنیـن با شـناخت راه های تسـلط بـر آن ها، 
بـه فیلم سـازان  فیلم هـای خاصـی را  سـاخت 
سـفارش می دهنـد کـه در ایـن زمینـه همـه 
مسـئوالن و مـردم باید از فرهنـگ اصیل خود 

و کشـور مراقبـت کنند.4
3. بهبود روابط بین الملل

کنونـی  دنیـای  در  جوامـع  بیـن  ارتباطـات 
بسـیار پیچیـده شـده اسـت و جوامع بـه ناچار 
بـا یکدیگـر دارنـد. علـت ایـن موضـوع ایـن 
اسـت کـه جمعیـت جهـان و نـوع نیازهـای 
بشـری دچـار تغییـرات اساسـی شـده اسـت. 
در تمدن هـای گذشـته بـه علـت محدودیـت 
جمعیـت و نیازهـای آنـان، اگـر تمدنـی به هر 
دلیلـی با سـایر تمدن ها ارتباط نداشـت، شـاید 
جامعـه  میـان  در  شـدید  اختالل هـای  دچـار 
نمی شـد. زیـرا ارتبـاط جوامع بـا یکدیگر کم و 
در حـد معامـالت پایاپـای بـود. اّمـا در دنیای 
کنونـی وضعیت برعکس شـده و میزان ارتباط 
جوامـع بـا یکدیگر بسـیار افزایش یافته اسـت 
و بسـیاری از صاحبـان قـدرت از این طریق بر 
سـایر ملت هـا تأثیـر می گذارنـد. بـرای مثـال 
در صنعـت نفـت کـه موضوعی جهانی اسـت، 
درهم تنیـده  آنچنـان  کشـورها  همـه  منافـع 
شـده اسـت کـه بـا کوچک تریـن اتفاقـی در 
جهـان، بـازار آن دچـار نوسـان می شـود. بـر 
ایـن اسـاس در تمـدن نویـن اسـالمی بـه دو 

4. بیانات مقام معظم رهبری، 1383/3/22

در دنیـای کنونـی میـزان ارتبـاط جوامـع بـا یکدیگـر بسـیار افزایـش یافتـه 
اسـت و بسـیاری از صاحبـان قـدرت از ایـن طریـق بـر سـایر ملت هـا تأثیـر 

می گذارند.  
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دلیـل بـه روابط بـا سـایر تمدن ها نیاز اسـت: 
موضـوع اّول همـان بحـث رفع نیازهـای افراد 
جامعـه اسـت؛ زیـرا ممکـن اسـت در تمـدن 
اسـالمی کاالیـی بـه انـدازه رفـع نیـاز داخلـی 
وجود نداشـته باشـد و از طریق ایـن رابطه، به 
جبـران آن کمبـود پرداخت. اّمـا موضوع دوم 
کـه از طریق روابط بین الملـل باید آن را مورد 
توجـه قـرار داد، موضـوع انتقال مبانـی نظری 
انسان سـاز و جامعه سـاز اسـالم اسـت تا بدین 
 وسـیله مقدمـه ظهـور منجـی عالـم بشـریت 
فراهـم شـود. همـان ذخیـره الهـی کـه تمـدن 
نویـن اسـالمی را تـا درجـه اعالیـش پیـش 
خواهـد بـرد. مقـام معظـم رهبـری بـا تأسـی 
بـر مبانی فکـری و معرفتـی امـام خمینی: بر 
دیپلماسـی بین المللـی در تمـدن نوین اسـالمی 
تأکیـد دارنـد. ایشـان از جهانـی بـودن مکتب 
سیاسـی امـام خمینـی : یـاد می کننـد کـه به 
دنبـال صـادر نمودن اسـتقالل و عـزت انقالب 
اسـالمی ایـران بـه سـایر کشـورها بـود. بـه 
اعتقـاد ایشـان نـوع صـدور پیام مکتب اسـالم 
توسـط امـام : بـه بشـریت با آنچـه آمریکا و 
سـایرین با زور و توسـل به بمب اتـم به دنبال 
تفـاوت دارد. در مکتـب  آن هسـتند، بسـیار 
سیاسـی، امـام فکـر درسـت و سـخن جدیـد 
خـود را بـا تبییـن در فضای ذهن بشـریت رها 
آمـده  پدیـد  حرکت هـای  معظم لـه  می کنـد. 
در فلسـطین و سـایر کشـورها را تحـت تأثیـر 
پیـام جهانـی انقـالب اسـالمی ایـران می دانـد 

کـه توسـط بنیانگذار انقـالب در پیکـره تاریخ 
تنیـده شـده اسـت. بـه همیـن جهـت موضوع 
فلسـطین در اندیشه ایشـان، موضوعی شخصی 
بین فلسـطین و اسـرائیل نیسـت، بلکه به همه 

مسلمانان مربوط می شود.5 

4. صـدور احکام فقهی متناسـب بـا نیازهای 
نوین بشـر

معرفی  خاتم  دین  عنوان  به  که  اسالم  دین 
باید برای هر مسئله  شده است )احزاب، 40( 
جدیدی که در تمدن نوین اسالمی در خصوص 
داشته  راهکار  می شود،  مطرح  بشر  نیازهای 
باز  اسالم  قوانین  جامعیت  به  امر  این  و  باشد 
نکته  این  بر  نیز  رهبری  معظم  مقام  می گردد. 
تأکید دارند که در حوزه های علمیه باید افرادی 
مسلط به دانش های مورد نیاز برای پاسخگویی 
به نیازهای جدید پرورش یابند. وی می فرمایند: 
روزی که در جامعه و کشور ما صد نفر، پانصد 
نفر، هزار نفر شخصیت روحانی مانند امام وجود 
عظیمی  حرکت  چه  ببینید  شما  باشند،  داشته 
به وجود خواهد آمد. وقتی در  این جامعه  در 
جامعه ما صدها نفر شخصیت دارای دانش دین 
و مسلط بر منطق و استدالل دینی در فلسفه و 
شبهه افکنان  با  محاجه  و  جدید  فلسفه  و  کالم 
وجود داشته باشند، ببینید چه اتفاق عظیمی در 
جامعه می افتد. وقتی به وسیله همین مجموعه، 

5. بیانات مقام معظم رهبری، 1383/03/18
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هزاران کتاب، مجله و مقاله های علمی در سطح 
دنیا با زبان های مختلف منتشر شود، شما ببینید 
چه خورشید فروزانی از این نقطه عالم بر همه 
افکند.  پرتو خواهد  بشری  فکری جهان  فضای 

تحقق همه این  امور میسر است.6 
نتیجه گیری

شاخصه  کلی،  تعریفی  در  رهبری  معظم  مقام 
همه  از  انسان ها  بهره مندی  را  اسالمی  تمدن 
که  می دانند  معنوی   و  مادی  ظرفیت های 
آنان،  تعالی  و  سعادت  تأمین  برای  خداوند 
تعبیه  آنان  خود  وجود  در  و  طبیعت  عالم  در 
تمدن  شاخصه های  جمله  از  است.  کرده 
اسالمی  مورخان  و  اندیشمندان  که  اسالمی 
معظم  مقام  و  کردند  بیان  اسالم  تاریخ  در 
رهبری به شیوه منسجم تری درباره آن ها سخن 
قرآنی،  قوانین  محوریت  از  عبارت اند  گفتند، 
خردورزی، علم، اخالق، مجاهدت در راه خدا، 
رفاه  ایجاد  تحجر،  از  پرهیز  مردمی،  حکومت 
عمومی، استقرار عدالت، دوری از اقتصاد مبتنی 
با درایت خویش  له  اما معظم  تکاثر.   و  ربا  بر 
و با درک مقتضیات زمان، مسأله تمدن نوین 
ابتکار  مانند  جدیدی  مؤلفه های  با  را  اسالمی 
هنر،  مدرن،  رسانه های  به  توجه  خالقیت،  و 
احکام  صدور  و  بین الملل  روابط  بهبود  سینما، 
فقهی متناسب با نیازهای جدید بشری را مطرح 
نمودند تا تمدن اسالمی پویا شود و در رقابت 
با دنیای مدرن غرب باقی بماند و پویایی خود 
را حفظ کند. به اعتقاد معظم له گسترش تمدن 
نوین اسالمی به همت و خرد دسته جمعی نیاز 
دارد که در سایه وحدت، انضباط، کار، تالش، 
ایمان به خدا، خالقیت، عقالنیت، توانایی علمی 

و داشتن رسانه های قوی به وجود می آید.

6. بیانات مقام معظم رهبری، 1385/3/22
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