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یادداشت فصل فلسطين

ظرف سه ماه گذشته در صحنه فلسطين و رژيم صهيونيستی دو رويداد قابل توجه به 
وقوع پيوست: 

1. هفدهمين دوره از كنفرانس هرتزليا با عنوان »فرصت ها و چالش های اسراييل در 
آستانه هفتاد سالگی« به مدت سه روز از 30 خرداد تا اول تيرماه )20 تا 22 ژوئن 2017( 
با حضور 180 شخصيت سياسی، بدون حضور بنيامين نتانياهو در اسراييل برپا گرديد. 
محوريت اصلی در جهت گيری و سخنرانی ها و مقاالت كنفرانس مذكور به عنوان يكی 
از مهم ترين نشس��ت های نظامی و امنيتی رژيم صهيونيس��تی كه ناظران منطقه ای و 

بين المللی زيادی را متوجه خود می كند در اين سال »ايران« بوده است. 
مهم ترين عنوان بخش جنبی »خطر ايران و نفوذ محور راديكالی« شامل ديدگاه های 

مطرح در اين عرصه و پيشنهادات مطرح در برخورد با اين تهديد بود. 
افرادی كه در اين كنفرانس از مقامات نظامی و امنيتی سخن گفتند، عبارت اند از: 

1. هرتسی  هالوی، رئيس سرويس اطالعات ارتش اسراييل- امان 
2. عاموس گلعاد، رئيس مركز 1IPS و مدير كنفرانس هرتزليا 

1. مركزی در دانشگاه هرتزليا كه مديريت و اجرای كنفرانس را بر عهده دارد. 
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3. گادی ايزنكوت، رئيس ستاد مشترك ارتش اسراييل
4. موشه يعلون، وزير دفاع سابق اسراييل

5. حجای تسورئيل، رئيس سابق مركز بررسی و پژوهش های موساد
6. يسرائل كاتس، وزير حمل و نقل و اطالعات اسراييل

7. افرايم سنه، معاون سابق وزارت دفاع اسراييل1
پيرامون تهديد اصلی ايران برای رژيم صهيونيس��تی، مقامات فوق به عنوان اشخاص 
حقوقی فعال در عرصه نظامی امنيتی به مواردی اش��اره كردند ك��ه برخی از آنها برای 
اولين بار مطرح می شد. از جمله اينكه شخص رهبر معظم انقالب به عنوان يك تهديد، 
ديده شده است كه احتماالً در پی اظهارات ايشان مبنی بر نابودی اسراييل با ذكر زمان 
آن تا 25 سال آينده است.2 و شايد بی دليل نبوده است كه نتانياهو نيز در نطق سازمان 
ملل خود از كت��اب مقام معظم رهبری پيرام��ون قضيه فلس��طين در برابر هيئت های 

ديپلماتيك پرده برداری می كند و آن را الهام بخش نابودی اسراييل می نامد.3 
قدرت موشكی نظام جمهوری اسالمی ايران به ويژه در سال های اخير از جهات مختلف 
در رصد ديد و بررس��ی و تحقيق غرب و صهيونيس��م قرار داش��ت. ولی اوج گيری توان 
موشكی جمهوری اس��المی در برد و دقت، قبل از اينكه در ديرالزور4 با هدف قرار دادن 
پايگاه داعش به رخ جهانيان كشيده شود، در كنفرانس هرتزليا پيش بينی شده بود. به 
همين دليل توان نقطه زنی به ثبوت رس��يده موش��ك های ايرانی در ديرالزور، از سوی 
بسياری از آگاهان عرصه امنيتی و نظامی منطقه، نظم موجود را به نفع ايران تغيير داده 

و اولين متضرر در اين تغيير نظم، رژيم صهيونيستی است. 
تقويت نيروهای مردمی و اتصال آن به جبهه مقاومت عليه اشغال و افراط، سومين وجه 
از تهديد ايران است كه تجربه استفاده از آن در عراق و سوريه مقابل داعش، هم پيمانان 

1. بولتن ويژه مؤسسه تحقيقات و پژوهش های سياسی علمی ندا 
2. به دنبال توافق برجام يكی از مسئولين رژيم صهيونيس��تی اذعان نمود كه با اين توافق رژيم صهيونيستی تا 
25 سال آينده امنيت خواهد يافت و مقام معظم رهبری نيز در پاسخ ايشان فرمودند كه انشاءاهلل تا 25 سال آينده 
رژيم صهيونيستی وجود نخواهد داشت. ضمن آنكه ايشان پس از موفقيت مقاومت در جنگ 51 روزه غزه، اظهار 
داشتند كه تسليح كرانه باختری بايد در دستور كار قرار گيرد و عده ای اين بيان را اتخاذ شيوه مسلحانه در مسير 

نابودی اسراييل قلمداد كردند و بازتاب وسيعی به آن دادند. 
3. مجموعه ديدگاه های مقام معظم رهبری پيرامون فلسطين و صهيونيسم در دو جلد جداگانه نزديك به 8 سال 
گذشته منتشر شده اس��ت. همچون مجموعه تبيان كه به ديدگاه های حضرت امام)ره( در اين خصوص پرداخته 

است.
4. حمله موشكی جمهوری اسالمی به پايگاه داعش در سوريه كه با دقت فراوانی صورت گرفت، به تالفی اقدام 

تروريستی داعش در مجلس شورای اسالمی مورخ چهارشنبه 17 خردادماه 96 انجام شد. 
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امريكا و اس��راييل را به وحش��ت انداخته است.1 و 
اگرچه با ترفن��د ايجاد تفرقه، همچ��ون فراخوانی 
صدر به دربار سعودی برای ش��يعی شيعی كردن 
بحران امنيتی عراق، به جای س��نی شيعی بودن 
آن، راه به جاي��ی نبردند ول��ی كماكان ب��ا ايجاد 
محدوديت های قانونی، فنی، سرزمينی و مبارزاتی، 
به دنبال مهار آن هستند و اگر باز هم ناكام ماندند، 
بمباران به اصطالح »اشتباه« مواضع اين گروه های 
مردمی، ناجوانمردانه ترين كاری است كه همواره 
به آن شهره بوده اند. كه هم در سوريه به انجام آن 
در بی رحمانه ترين شكل متوس��ل شدند و هم در 

»تنف«2 عراق.
با حذف داعش از صحنه منطقه و ناكامی وصف ناپذير ايده واهی سعودی- صهيونيستی 
در دو جبهه عراق و سوريه، رژيم صهيونيستی، ايران را عنقريب در كرانه های مديترانه 
نظاره گر خواهد بود؛ وحش��تی كه پيش از اين از ايران در يم��ن و در دهانه باب المندب 
داشت. و اين يعنی پيش روی ايران در عمق استراتژيك كه شديداً به لحاظ شيعی بودن 
مبانی آن، فعاالن جنگ مذهبی از تئوری پرداز آنها همچون مارتين اينديك يهودی3 و 

مجری های آن در منطقه از محمد سلمان تا نتانياهو و ليبرمن را بی خواب كرده است.
به نظر می رسد كه رژيم صهيونيستی، فشار از طريق امريكا در پرونده هسته ای، نزديكی 
به روسيه با هدف كاهش مشاركت با ايران در پرونده های منطقه ای و متحد كردن اعراب 
مقابل جمهوری اسالمی ايران و تحقق پروژه قديمی استقالل كردستان بزرگ در منطقه 

را در برنامه كوتاه مدت خود قرار داده است. 

1. حشد الشعبی نيروی مردمی شكل گرفته در عراق پس از تسخير موصل توسط داعش است كه البته با سقوط 
صدام هسته های اوليه آن با عناصر متعهد و مسلمان كه پيش از اين با صدام مخالف بوده و مبارزه می كردند، شكل 
گرفت و در جريان اشغال عراق توس��ط امريكا روند تكميلی خود را طی كرد. اين نيرو با اعالن عمومی مرجعيت 
شيعه به ويژه آيت اهلل سيستانی پس از اشغال موصل، بروز و ظهور برجسته ای داشت و در خالل آزادسازی مناطق 

تحت اشغال داعش تاكنون، مؤثر و سرنوشت ساز بوده است. 
2. منطقه مهم استراتژيك در مرز سوريه، عراق و اردن 

3. به دنبال پيروزی حزب اهلل در جنگ 33روزه 2006، مارتين اينديك در مصاحبه با هاآرتص اعالم داشت كه 
قدرت ظهوريافته شيعه در منطقه جز با ايجاد جنگ مذهبی ميان شيعه و سنی، قابل كنترل و مديريت نيست. 

وی مشاور خاورميانه ای كلينتون و دو دوره متناوب سفير امريكا در رژيم صهيونيستی بوده است. او يهودی و زاده 
استراليا و در منطقه خاورميانه از صاحب نظران صهيونيستی است. 

قدرت موشکی نظام جمهوری 
اسالمی ایران به ویژه در سال های 
اخير از جهات مختلف در رصد 
دید و بررسی و تحقيق غرب 
و صهيونيسم قرار داشت. ولی 
اوج گيری توان موشکی جمهوری 
اسالمی در برد و دقت، قبل از 
اینکه در دیرالزور با هدف قرار 
دادن پایگاه داعش به رخ جهانيان 
کشيده شود، در کنفرانس هرتزليا 

پيش بينی شده بود
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ولی در بلندمدت با تأكيد ب��ر زمينه های تاريخی 
روابط ايران با مل��ت يهود، به دنبال آن اس��ت كه با 
تقس��يم وظايف ميان دولتمردان صهيونيس��تی در 
اتخاذ مواضع نس��بت به ايران، دو رويكرد معاضدت 
و مخالف��ت را در پيش گيرند. صرف نظ��ر از اين دو 
رويكرد كه فعاالن مختص به خود در عرصه رس��انه، 
سياست، فرهنگ و امنيت را دارد و تاكنون اشكالی 
از آن را در تمام عرصه ها شاهد بوده ايم، اين رژيم بر 
آن اس��ت كه در برخورد با ايران در يك جامع نگری 
آش��كار جمع مخاطبين خود در ايران را در سه سطح س��ران نظام، دولتمردان و مردم 
تقسيم بندی نمايد و متناسب با كاركرد هر يك، با آنها سياست متفاوتی را در پيش گيرد. 
رژيم صهيونيس��تی اصلی ترين راهبرد را آن می داند كه اين اجزا در نهايت از همگرايی 

موجود به واگرايی و اقدام عليه خود در داخل سيستم برسند. 
هم اكنون مهم ترين مشكل رژيم صهيونيستی با سران نظام به عنوان تضمين كننده 
حاكميت نظام است. با دولتمردان و مسئولينی كه پس از آن در داخل حكومت، وظيفه 
پيش برد امور جاری كشور را برعهده دارند به دو ش��كل مواجهه می كند؛ با ميانه روها، 
ابزار مذاكره و همراهی را می چيند و به نفی انقالبيون و متعهدين به ارزش های انقالب 
اسالمی می پردازد و شبيه به اين دسته بندی را با توده مردم و تقسيم آنها به اسالمگرا، 

ملی گرا و قشر خاكستری يا خنثی دارد. 
كتاب های اتحاد خيانت بار اثر تريتا پارسی،1 بيگانه هراسِی2 هگايی رام، پيرامونِی يوسی 
آلفر،3 و پول خون4 آری بن مناشه، از جمله آثاری است كه در نهايت در پی اين انشقاق ميان 
رهبری، دولتمردان و مردم ايران است كه نه فقط از طريق راهكاريابی در كنفرانس های 
امنيتی و نظامی همچون هرتزليا، بلكه با استفاده از شيوه های نوين در عرصه فرهنگ و هنر 

و بكارگيری ظرفيت شبكه های اجتماعی، اميد به ثمر يافتن آن را دارند. 
*  *  *

1. ابتدا به زبان انگليسی در امريكا منتشر شد و پس از آن به زبان عربی 
2. در ايران به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است. 

3. در ايران به زبان فارسی در حال ترجمه و ان شاءاهلل انتشار است. 
4. در خارج از ايران به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است. 

با حذف داعش از صحنه منطقه 
و ناکامی وصف ناپذیر ایده 
واهی سعودی- صهيونيستی در 
دو جبهه عراق و سوریه، رژیم 
صهيونيستی، ایران را عنقریب 
در کرانه های مدیترانه نظاره گر 
خواهد بود؛ وحشتی که پيش 
از این از ایران در یمن و در 

دهانه باب المندب داشت
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2. تنها دو هفت��ه پس از برپاي��ی روز جهانی 
ق��دس و همزمان ب��ا اي��ام س��الگرد پيروزی 
حزب اهلل در جن��گ 33 روزه در س��ال 2006 
و همزمانی تقريبی با س��الروز انه��دام هيكل 
يا معبد س��ليمان بر اس��اس ادعاهای موهوم 
يهودي��ان صهيونيس��ت و مهم ت��ر از همه در 
پنجاهمين س��ال اش��غال كامل قدس توسط 
چكمه پوش��ان صهيونی پ��س از جنگ 6 روزه 
اعراب و اس��راييل، اتفاق��ی كم نظير در صحن 

حرم الشريف به وقوع می پيوندد.
سه جوان از خانواده جبارين در ش��هر ام الفحم به نام های محمد با يورش به يهوديان، 
زمينه درگيری در صحن حرم الش��ريف را ايجاد كرده كه در نهايت دو صهيونيس��ت را 

می كشند و هر سه به شهادت می رسند. 

ارتش صهيونيس��تی نيز كه گويی از قبل در انتظار چنين بهانه ای بوده است، حرم را 
بسته و قدس را يكسره در اشغال نيروهای نظامی و امنيتی درمی آورد. اگر چه واكنش 
فلس��طينی ها با اجرای اين عمليات كه به »محمديه«- به اين علت كه نام هر سه عامل 
محمد بود- معروف ش��د، در همان ابتدا با خش��م همراه بود ولی شعله خشم و خروش 
بی بديل مس��لمانان در زمانی زبانه كشيد كه صهيونيس��ت ها به همين بهانه در مبادی 

به نظر می رسد که رژیم صهيونيستی، 
فشار از طریق امریکا در پرونده 
با  روسيه  به  نزدیکی  هسته ای، 
هدف کاهش مشارکت با ایران در 
پرونده های منطقه ای و متحد کردن 
اعراب مقابل جمهوری اسالمی 
ایران و تحقق پروژه قدیمی استقالل 
کردستان بزرگ در منطقه را در برنامه 

کوتاه مدت خود قرار داده است
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ورودی حرم الش��ريف دروازه ه��ای امنيت و 
بازرسی الكترونيكی و دوربين نصب كردند. 

در واقع صهيونيست ها به نظر می رسيد كه 
به مناسبت هايی كه در ابتدا ذكر شد در تالش 
برای اجرای يك اقدام سمبليك و بعد واقعی، 
عليه قدس و مسجداالقصی بوده اند، تا روند 
تهويد يا يهودی س��ازی قدس ك��ه از اظهار 
وجود در سال 1929، آغاز و در سال 1948 
با اشغال فلسطين، ادامه يافته بود و در سال 
1969 با به آتش كش��يدن مسجد االقصی به 
رخ جهانيان كشيده شده بود و با حفر كانال ها 
و تونل های زير مس��جد به مرحله خطرناكی 
رسيده بود و با طرح محدوديت تقسيم زمانی 

)زمان اقامه نماز( و مكانی )مسجداالقصی و قبه الصخره( مرحله نهايی را طی كرده بود 
تا پس از آن به تخريب مسجد و احداث هيكل يا معبد منجر شود، تكميل گردد. ولی اين 
آخرين اقدام يعنی محدوديت زمانی و مكانی در خالل بيداری اسالمی با همت جوانان 

مسلمان و تالش جمعی از فعاالن به نام »مرابطون«، به شكست منجر گرديد. 
واكنش اس��المی در برابر اين اقدام در جهان اس��الم به قدری بود كه حتی در برخی 
كشورها از جمله اردن به تظاهرات مقابل س��فارت اردن و كشته شدن دو اردنی توسط 
كادر امنيتی س��فارت منجر ش��د كه اتفاقاً عمليات محمديه و تبعات آن را منطقه ای و 
جهانی نمود. شهادت محمد الجواوده و بش��ار الحمانه اردنی، بحران را غير قابل كنترل 
كرد؛ به ويژه در زمانی كه بر شمار »روزهای خشم«1 در فلسطين و كشورهای ديگر افزود 
و هماورد جديدی از جبهه ای جديد مقابل صهيونيست ها می گشود كه يارای تحمل آن 
را نداشته و ندارند. در اين مرحله امريكا به حمايت از موضع رژيم صهيونيستی می شتابد 
و با اعزام نماينده ترامپ به نام »جيس��ون گرينبالت« و رايزنی مقامات اردنی از جمله 
شخص ملك عبداهلل پادشاه اردن، راه حلی برای ختم خروش مردم به كار گرفته می شود 

كه به نحوی نجات صهيونيست ها از يك مهلكه جدی، تلقی می شود. 

1. اولين روز خشم در جمعه 23تيرماه و از سوی مقامات مقاومت در سراسر فلسطين اعالم گرديد كه همراهی 
آزادگان خارج از فلسطين را نيز در پی داشت و به صورت مرتب در جمعه های بعدی نيز اطالع رسانی شد. 

نماز جمعه روز خشم
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س��رباز محافظ س��فارت اردن به عن��وان قاتل، 
بدون محاكمه به رژيم صهيونيس��تی بازمی گردد 
و در عوض دوربين ها و دروازه های الكترونيكی نيز 
جمع آوری و همچون گذشته صحن حرم الشريف 
به روی مردم مسلمان و نمازگزاران مسجداالقصی 
و قبه الصخ��ره گش��وده می ش��ود. بدين ترتي��ب 
تجربه ديگری از ثمره مقاوم��ت كام مردم مظلوم 
فلسطين را شيرين می كند و درسی می شود برای 

سازشكاران و هم پيمانان اسراييل. 
عقب نشينی آشكار رژيم صهيونيستی در اجرای 

طرح محدوديت زمانی و مكانی و احداث دوربين و دروازه های الكترونيكی، مس��لماً با 
مقاومت مردم فلس��طين صورت گرفت و آن هم به دليل ت��رس از وقوع مجدد انتفاضه 
و ش��عله ور ش��دن آن بود كه  هاآرتص به آن اعتراف كرد و خيلی از دولتمردان از جمله 
ايهود باراك و نفتالی بنت هم به اين دليل نتانياهو را ش��ماتت كردند، كه چگونه رژيم 
صهيونيستی را درگير يك چالش و افتضاح كرده است. از سوی ديگر برای چندمين بار 
جايگاه و اهميت مسجداالقصی به عنوان قبله اول مسلمين به جهانيان ثابت شد و اينكه 

به راحتی نمی توان هر توطئه ای عليه آن را به اجرا درآورد. 
نكته آخر در بررس��ی و مرور »عمليات محمديه« موضع دولت های اس��المی بود كه 
متأسفانه قابل دفاع نبود و اين تنها ملت ها و جريان های غير دولتی از جمله در كشورهای 

عربی و اسالمی بودند كه به خروش آمدند. 
درخواست اسماعيل هنيه از رئيس  جمهور اس��المی ايران، اوج نياز و ضرورت حضور 

يك دولت اسالمی در اين جريان بود كه به هنگام سكوت ساير دولت ها مطرح گرديد. 
»عمليات محمديه« با محوريت جايگاه و اهميت ق��دس، می رفت كه با خروش ملل 
اسالمی و مردم مسلمان فلس��طين به انتفاضه ديگری تبديل شود كه با دخالت سريع 
امريكا و همراهی سرس��پردگانی همچون ملك عبداهلل و عقب نشينی نتانياهو مديريت 
گرديد. بديهی است كه اگر سكوت دولت ها شكسته می شد و خروش مردم ادامه می يافت 
و گسترده تر می گرديد می توانست به چالش مهمی برای صهيونيست ها تبديل شود كه 

حل آن در مدت كوتاهی امكان پذير نمی بود. 
آسيب شناسی مقاومت در عرصه مبارزات ضد صهيونيستی، اقدام مهمی است كه به 

آسيب شناسی مقاومت در عرصه 
مبارزات ضد صهيونيستی، اقدام 
مهمی است که به هر حال برای به 
ثمر نشستن قيام های مردم فلسطين 
بيش از پيش ضروری می نماید و 
یقينًا پاسخی خواهد بود بر هفتاد 
سال مبارزه بی امان که یا با توطئه 
صهيونيسم و قدرت ها یا اهمال و 
خيانت دولت های اسالمی ناکام 

شده است 
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هر حال برای به ثمر نشس��تن قيام های مردم فلسطين 
بيش از پيش ضروری می نمايد و يقيناً پاسخی خواهد بود 
بر هفتاد سال مبارزه بی امان كه يا با توطئه صهيونيسم 
و قدرت ها يا اهمال و خيانت دولت های اس��المی ناكام 
شده است و طبيعتاً نبايد با تكرار اشتباهات بر اين مدت 

طوالنی از مبارزه بی ثمر افزود. ان شاءاهلل. 

بدیهی است که اگر سکوت 
دولت ها شکسته می شد و 
خروش مردم ادامه می یافت 
می گردید  گسترده تر  و 
می توانست به چالش مهمی 
برای صهيونيست ها تبدیل 
شود که حل آن در مدت 
کوتاهی امکان پذیر نمی بود


