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ویژه نامه قدس ...

امــت بــزرگ مــا امــروز بــه برکــت بیــداری اســامی، دارای قــدرت عظیمــی اســت. 
کلیــد حــل مشــکات فــراوان کشــورهای اســامی، در دســت همــت و یکپارچگــی 
مســأله ی  فوریتریــن  فلســطین،  مســأله ی  و  اســت،  شــگرف  مجموعــه ی  ایــن 
جهــان اســام اســت

بیانات در چهارمین کنفرانس حمایت از ملت فلسطین

مسئله فلسطین فوری ترین مسئله جهان اسالم

از  دهــه  دو  از  بیــش  حــزب ا...؛  خــط 
آن  ایــادی  و  آمریــکا  شــوم  طراحی هــای 
ــطین  ــئله فلس ــدن مس ــیه ران ــه حاش ــرای ب ب
ــان  ــذرد؛ از هم ــان آن می گ ــی آرم و فراموش
را  بــزرگ«  »خاورمیانــه  طــرح  کــه  روزی 
ــش  ــه داع ــا روزی ک ــد ت ــز کردن ــت و پ پخ
و  انــدازی  راه  را  تکفیــری  هــای  گــروه  و 
حمایــت کردنــد، قصدشــان ایــن بــود تــا 
ــی  ــرده و مســاله اصل مســلمانان را ســرگرم ک
آزادی  و  فلســطین  یعنــی  اســام  جهــان 
ــا  ــانند، ام ــیه  بکش ــه حاش ــریف را ب ــدس ش ق

ــد. ــر آب ش ــش ب ــان نق ــه آن نقش
ــت  ــان داده اس ــر نش ــال های اخی ــوالت س تح
ــت  ــدنی نیس ــطین فراموش ش ــئله فلس ــه مس ک
افقــی  در  و  قبــل  از  زنده تــر  روزبــه روز  و 
باالتــر، پیــش روی نســل جدیــد مبــارزان 
و آزادی خواهــان در منطقــه و جهــان قــرار 

ــه  ــاد فتن ــه ایج ــان، ن ــن می ــرد و در ای می گی
ــرن«  ــه ق ــوم »معامل ــه ش ــه نقش ــر و ن تکفی
و نــه پیمان هــای ننــگ آور ســازش برخــی 
رژیــم  بــا  اســامی  به ظاهــر  دولت هــای 
ــر  ــنت تخلف ناپذی ــدام س ــتی،  هیچ ک صهیونیس
ــروزی  ــه پی ــرد ک ــد ک ــف نخواه ــی را متوق اله

از آن صابــران و مجاهــدان اســت.
صحنه هایــی  از  را  آشــکار  حقیقــت  ایــن 
کــه در ماه هــا و هفته هــای اخیــر بارهــا و 
ــی در  ــری و حت ــه باخت ــزه و کران ــا در غ باره
ــود،  ــق می ش ــغالی ۱۹۴۸ خل ــرزمین های اش س
ــان  ــد کــه جــوش و خــروش جوان ــوان دی می ت
وعــده  نزدیک ترشــدن  گویــای  فلســطینی، 
صــادق الهــی بــرای »پیــروزی حــق بــر 

ــت. ــل« اس باط
 ۱۴0۱ فروردیــن   23 در  انقــاب  رهبــری 

فرمودنــد:

ــدا...  ــه بحم ــد ک ــان می ده ــطین دارد نش »فلس
ــده اســت. برخــاف  ــده اســت؛ فلســطین زن زن
سیاســت های  و  آمریکایــی  سیاســت های 
پیــروان آمریــکا کــه خواســتند مســئله فلســطین 
را  مســئله  و  بشــود  ســپرده  فراموشــی  بــه 
بــه دســت فراموشــی بســپرند کــه مــردم 
ــی  ــرزمین و ملّت ــه س ــرود ک ــان ب ــًا یادش اص
ــاف  ــته، برخ ــود داش ــطین وج ــام فلس ــه ن ب
خواســته آن هــا روز بــه روز مســئله فلســطین 
ــطینی  ــای فلس ــروز جوان ه ــده. ام ــر ش ُپررنگ ت
زمین هــای  نــه   ،۱۹۴۸ ســرزمین های  در 
ــغالی  ــز فلســطین اش ــان مرک دوردســت، در هم
کار  و  تــاش  و  حرکــت  شــده اند،  بیــدار 
می کننــد و ایــن ادامــه پیــدا خواهــد کــرد؛ 
ــه  ــرد و ب ــد ک ــدا خواه ــه پی ــک ادام ــدون ش ب
توفیــق الهــی، طبــق وعــده الهــی پیــروزی هــم 

ــود ... .« ــد ب ــطین خواه ــردم فلس ــا م ب

ــات  امــام خامنــه ای در بخــش دیگــری از بیان
خــود گفتنــد:  

دیگــری،  زمــان  هــر  از  بیــش  امــروز 
گســترش  حــال  در  مقاومــت   شــعله های 
بــه خرمــن ســتمگران در  آتــش  اســت و 
ــت.  ــه اس ــان انداخت ــه و جه ــای منطق جای ج
ایــن بانــگ مقاومــت امــروز در یمــن مظلــوم 
دیگــری  جــای  هــر  از  بیشــتر  مقتــدر  و 
ــی  ــر اهال ــروزی ب ــد پی شــنیده می شــود و نوی
مســئله  »در  می دهــد.  را  کفــر  و  ارتجــاع 
نصیحت آمیــزی  حــرف  یــک  بنــده  یمــن 
ــًا  ــن واقع ــه ای ــعودی دارم ک ــان س ــه آقای ب
ــرا  ــت؛ چ ــی اس ــت و خیرخواه از روی نصیح
جنگــی را کــه یقیــن داریــد در آن پیــروز 
یــک   ... می دهیــد؟  ادامــه  نمی شــوید، 
راهــی پیــدا کنیــد خودتــان را از ایــن جنــگ 

ــد.«  ــارج کنی خ

رهرب انقالب:

فلسطین زنده است
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ــروز  ــه ام ــر ک ــزار نف ــا ه ــه ده ه ــد ب ــدا بای در ابت
ــان در  ــارک رمض ــاه مب ــه م ــاز جمع ــن نم در آخری
مســجداالقصی شــرکت کردنــد درود بفرســتم. بــه 
بــرادران و خواهــران فلســطینی کــه از روز اول مــاه 
مبــارک رمضــان مســجداالقصی را تــرک نکردنــد، 
درود می فرســتم و بــه ویــژه بــه مدافعانــی کــه شــب 
ــتم.  ــد درود می فرس ــاع می کنن ــجد دف و روز از مس
ــه  ــا هم ــود ب ــان خ ــم و ج ــا جس ــه ب ــانی ک کس

شــهرک  تاش هــای 
نشــینان بــرای هتــک حرمت 
مســجد و آلــوده کــردن حریم 

ــد. ــه کردن آن مقابل
ــی )ره( از  ــام خمین ــدف ام ه
ــس  ــبت پ ــن مناس ــن ای تعیی
از پیــروزی انقــاب اســامی 
ایــران ایــن بــود کــه مســئله 
زنــده  قــدس  و  فلســطین 
بمانــد بــه همیــن ســبب ایــن 
مناســبت، فرصتــی بــرای 
جلــب توجــه بــه ایــن مســئله 
و حقانیــت و مشــروعیت آن و 
نیــز مظلومیت ملت فلســطین 
ــا  ــودن ب اســت.... مســلمان ب
ــم  ــن ظل ــر ای ســکوت در براب
تناســبی  هیــچ  ســتم ها  و 
نــدارد. فرصتــی بــرای توجــه 
ــت  ــختی اس ــرایط س ــه ش ب
ــه فلســطینیان در داخــل و  ک
خارج فلســطین و اردوگاه های 

پناهنــدگان فلســطینی در همــه کشــور های اطــراف 
ــرای  ــی ب ــتند. فرصت ــرو هس ــا آن روب ــه ب و منطق
توجــه بــه مجاهــدت هــا، فــداکاری هــا، صبــوری 
هــا، آگاهی هــا و بصیرت هــا و آمادگــی بــرای 
فداکاری هــا و جانفشــانی ها و مقاومــت اســطوره ای 
و عملیــات خیــره کننــده فرزنــدان ایــن ملــت اعــم 
از زن و مــرد و پیــر و جــوان اســت. ایــن مناســبت 
)روز جهانــی قــدس( فرصتــی بــرای توجــه بــه همه 
ایــن مســائل اســت. نخســتین دغدغــه امــام خمینی 
)ره( در روز قــدس، ایــن بــود کــه چگونــه قــدس در 

ــل باشــد. ــد و عم ــون امی ــه و در کان ــون توج کان
* فلســطین موضــوع همــه ملــل مســلمان اســت و 

تنهــا بــه مردمــش اختصــاص نــدارد
از آغــاز شــکل گیــری رژیــم غاصــب در فلســطین، 
حامیــان و اربابــان ایــن رژیــم، یعنــی آمریــکا و غرب 
از جملــه انگلیــس بــه همــراه جنبــش صهیونیســم 
ــا آنهــا همــکاری  و همــه آنهایــی کــه در جهــان ب
می کردنــد بــرای تثبیــت و اســتحکام رژیــم و تبدیل 
آن بــه قــدرت اول منطقــه تــاش کردنــد، آنهــا از 
ســال ۱۹۴۸ میــادی در محور هــای مختلفــی 
تــاش کردنــد، از جملــه این مــوارد، روند فراموشــی 
اســت یعنــی مــا و مــردم فلســطین را در موقعیتــی 
قــرار دهنــد کــه فرامــوش کنیــم، بــه همیــن دلیــل 

ــوع  ــم موض ــاش کنی ــد ت ــواره بای ــه هم ــت ک اس
فلســطین و قــدس موضوعــی مرتبــط بــا همــه ملل 
عــرب و مســلمان اســت و تنهــا بــه مردم فلســطین 
ــان  ــه زم ــکای ب ــا ات ــا ب ــا آنه ــدارد، ام اختصــاص ن
خواســتند مــا ایــن مســئله را فرامــوش کنیــم، یعنــی 
ــا پنجــاه  ــا بیســت ســال ی ــا گذشــت ده ســال، ی ب
ســال یــا شــصت ســال مــردم فرامــوش می کننــد.
ــد شکســت خــورده  ــن رون ــم ای ــت کردی امــروز ثاب

اســت. ایــن امیــد کــه با گذشــت زمــان فلســطینیان 
ــراب و  ــان و اع ــار و مقدساتش ــهر، دی ــرزمین، ش س
مســلمانان هــم ایــن ســرزمین مبــارک و مقدســات 
ــت  ــد، شکس ــوش کنن ــده اش را فرام ــب ش غص
خــورد. امــروز فلســطین و قــدس در ذهــن، ضمیــر، 
عقــل، قلــب، فرهنــگ، اراده، عشــق، امیــد و چشــم 

ــود. ــده می ش ــده، دی ــه آین ــا ب انداز ه
ــر  ــی ب ــدی اســت، یعن ــاس و ناامی مســاله دیگــر ی
ایــن بــاور بودنــد زمانــی می رســد مــردم فلســطین 
از بازپــس گیــری سرزمین شــان مایــوس می شــوند 
حتــی امــت )اعــراب و مســلمانان( هم بــرای بازپس 
گیــری قــدس و مقدســات اســامی و مســیحی بــه 
ــد  ــان می پذیرن ــاس و نومیــدی می رســند و در پای ی
راهــی نیســت مگــر اینکــه برخــی از فلســطینیان 
ــی در  ــزه و برخ ــی در غ ــر، برخ ــور های دیگ در کش
مناطــق خودمختــار و تاریخی فلســطین باقی بمانند 
و قــدس هــم بــه یــک شــهر بیــن المللــی تبدیــل 
ــال ۱۹۴۸  ــز از س ــدی نی ــاس و ناامی ــط ی ــود. خ ش
ــل  ــه قب ــی ک ــتار های هولناک ــد، کش ــال می ش دنب
از ســال ۱۹۴۸ وجــود داشــت تــا بــه امــروز متوقــف 

نشــده اســت.
کشــتار صهیونیســت ها علیــه مــردم فلســطین، علیه 
ــت.  ــه یاف ــه ادام ــردم منطق ــه م ــان، علی ــردم لبن م

ــی،  ــی کشــور های عرب ــی متوال شکســت های نظام
بــی توجهــی رســمی عربــی بــه فلســطین و مــردم 
فلســطین در ده هــا ســال گذشــته، اظهــار نظر هــا و 
شــعار های بــدون عمــل و حتــی همدســتی آنهــا در 
پشــت پــرده، حمایــت از رژیــم صهیونیســتی بــرای 
برتــری نظامــی و امنیتــی، بــه گونــه ای کــه کســی 
جــرات مقابلــه بــا ایــن رژیــم یــا فکــر نابودیــش را در 
ســر نداشته باشــد، تایید سیاســی و دیپلماتیک از رژیم 

ــکا و غــرب، عقــب نشــینی  اســرائیل از ســوی آمری
ــدان  ــل مصــر از می ــی مث برخــی از کشــور های عرب
ــی  ــورد از نظــر روحــی و روان ــن م ــه ای ــری، ک درگی
زلزلــه ای در جهــان عــرب ایجــاد کــرده بــود، خــروج 
ایــن کشــور ها از میــدان درگیــری و ورود بــه میــدان 
ــا اســرائیل کــه مصــر و اردن نمونه هایــی از  صلــح ب
آن اســت، رونــد عــادی ســازی روابــط کــه ســال ها 
ــد،  ــرا ش ــر اج ــال های اخی ــاش و در س ــرای آن ت ب

همــه و همــه بــا هــدف مایــوس ســاختن بــود.
ــط،  ــازی رواب ــادی س ــد ع ــاز می گفتن ــراب در آغ اع
ــح رخ  ــان صل ــس از پیم ــه پ ــت ک ــه ای اس مرحل
ــط قبــل از  می دهــد، امــا حــاال عــادی ســازی رواب
صلــح عملــی شــده اســت در شــرایطی کــه حتــی 
حداقــل حقــوق فلســطینیان محقــق نشــد و همه در 
خدمــت رونــد مایــوس ســازی بــود. در این مســیر از 
همــان آغــاز، هــدف ایــن بود کــه به مردم فلســطین 
تلقیــن کننــد امیــدی باقــی نمانــده اســت و چشــم 
انــدازی وجــود نــدارد، آینــده ای بــرای شــما نیســت، 
هدفــی بــرای شــما در جهــان عــرب و اســام قابــل 
ــرده  ــرک ک ــما را ت ــان ش ــرا آن ــت، زی ــور نیس تص
انــد و در صــف عــادی ســازی روابــط قــرار گرفتنــد، 
اســرائیل هــم قــدرت برتــر نظامــی منطقــه اســت 
ــات  ــه امکان ــاع هســتید ک ــی دف ــی ب و شــما مردم

محــدودی داریــد و نمی توانیــد کاری را پیــش ببریــد 
ــر  ــد و س ــن سرنوشــت را بپذیری ــه همی ــر اینک مگ
فــرود آوریــد. امــا ایــن رونــد هــم فروپاشــید و هــر 
روز هــم ســقوطش آشــکارتر می شــود، هــر روز در 
فلســطین و خــارج از فلســطین شــاهد تظاهــرات و 

راهپیمایــی هســتیم.
هــر روز دختــر و پســر جــوان فلســطینی در اراضــی 
ــات جهــادی و استشــهادی روی  ــه عملی اشــغالی ب
ــک  ــر روز موش ــد، ه می آورن
یا پهپــادی از فلســطین برمی 
ــزد، هــر روز فلســطینی ها  خی
آمادگــی هایشــان را بــرای 
ــه رخ  ــده ب ــای آین درگیری ه
ــور  ــر روز حض ــند، ه می کش
ــود  ــاب العام فلســطینیان در ب
ــر  ــی قوی ت ــجد االقص و مس
می شــود، در هــر روز انــواع 
ــری و  ــه باخت ــاح در کران س
اردوگاه یــا شــهر جنیــن آمــاده 
شــلیک می شــوند، همــه ایــن 
تیرهــا، تفنگها، ســاح ســرد و 
خون شــهداء در فلســطین این 
ــزد  ــان گوش ــه جه ــه را ب نکت
می کننــد کــه بــا گذشــت 
ــوس  ــد مای ــال رون ــا س ده ه
ســازی شکســت خــورد و 
ســقوط کــرد، مردم فلســطین 
ــد  ــوس و ناامی ــا مای ــه تنه ن
ــش  ــروز بی ــه ام ــدند بلک نش
از هــر زمانــی امیدوارنــد و بــه پیروزیشــان در آینــده 
ایمــان دارنــد. پــس بایــد گفت رونــد مایوس ســازی 

ــه خودشــان بازگشــت. ــورد و ب ــم شکســت خ ه
رونــد دیگــر خســتگی و درماندگــی اســت یعنــی بــا 
ــل  ــم در داخ ــره و تحری ــداوم، محاص ــار های م فش
فلســطین و حتــی محاصــره و تحریــم در خــارج از 
فلســطین، یعنــی تحریــم هــر کشــور و طرفــی کــه 
از مقاومــت حمایــت می کنــد و در محــور مقاومــت 
جــای دارد، مقاومــت و حامیانــش را درمانــده و 
ــر  ــه ه ــدید علی ــای ش ــد. مجازات ه ــوان کنن نات
ــت و هــر جنبــش مقاومــت، فشــار های  ــت، مل دول
اقتصــادی و مالــی، تهیــه فهرســت های تروریســتی 
و بدتــر از این هــا تحمیــل جنــگ علیــه کشــور ها و 
ملتهــا، همــه و همــه بــرای همیــن هــدف و بــرای 
درماندگــی مقاومــت و حامیــان مقاومــت اجــرا شــد، 
ــگ در ســوریه، عــراق و جنــگ هشــت  ایجــاد جن
ــن و  ــگ در یم ــروز جن ــا ام ــران، ی ــه ای ــاله علی س
برخــی نقــاط دیگــر نمونه هــای از ایــن رونــد اســت. 
امــا ایــن مســیر هــم بــا همــه دشــواری هایی کــه در 
منطقــه بــه وجــود آمــد، بــا وجــود همــه تحریم هــا 
ــا وجــود رهــا کــردن گروه هــای  و محاصــره هــا، ب
تروریســتی در منطقــه و در چندیــن کشــور، بــاز هــم 

نتوانســتند بــه هــدف برســند ...

دبیرکل حزب ا... لبنان در سخنرانی روز قدس در بیروت

آزادی فلسطین به مجاهدان شهادت طلب نیاز دارد
 ســخنرانی نهــم اردیبهشــت ماه دبیــرکل حــزب ا... لبنــان در روز قــدس در بیــروت حــاوی مفاهیــم و مســائل مهمــی بــود. آقــای سیدحســن نصــرا... در ایــن ســخنرانی ضمــن مــرور تاریخــی 
ــده می شــود.  وضعیــت فلســطین و شکســت طرح هــای ســازش، وضعیــت امــروز مقاومــت را در فلســطین در یــک شــرایط راهبــردی توصیــف کــرده کــه افــق روشــن پیــروزی در آن دی

بخشــی از ایــن ســخنرانی را در ادامــه مــی خوانیــد؛
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ســاعاتی اســت کــه نــادر طالــب زاده از دنیــا 
ــا  ــب، اظهارنظره ــه و در وصــف او مطال رفت
ــی  ــبکه های اجتماع ــژه ش ــی وی و محتواهای
ــل  ــل تأم ــی قاب ــه همگ ــده ک ــر ش منتش
در  طالــب زاده  نــادر  اســت.  ارزشــمند  و 
ــاز کــردن  ــه محــض ب ــراد ب دوره ای کــه اف
یــک حســاب کاربــری، »فعــال رســانه ای« 
ــال  ــک فع ــر از ی ــاری فرات ــوند، اعتب می ش
ــی  ــه همراه ــه او ب ــت. اگرچ ــانه ای داش رس
و همــکاری بــا شــهید آوینــی شــناخته 
می شــود، اگرچــه او بــه دلیــل ســاخت 
آثــار مکتــوب، ســینمایی و تصویــری، یــک 
چهــره ممتــاز و درخشــان رســانه ای اســت، 
و  مســائل  از  فراتــر  نگاهــی  او  اگرچــه 
رویدادهــای جامعــه امــروز ایــران را داشــت، 
نــادر  امــا  اگرچــه و اگرچــه و اگرچــه، 
ــه  ــت ک ــازی داش ــی ممت ــب زاده ویژگ طال

ــر و  ــادر، نادرت ــود ن ــل خ ــذرد، مث ــه می گ ــر چ ه
. د می شــو فتنی تر ست نیا د

ــرب نشــان  ــانه ای غ ــم و اصحــاب رس ــرور عال م
و  مبتکرتریــن  و  باهوش تریــن  می دهــد 
ــانه  ــم رس ــراد در عال ــا و اف ــن چهره ه خاق تری
کــه کارکــرد هدایــت و تدبیــر جامعــه دارد، 
ــات و  ــگ، ارتباط ــر، فرهن ــوند. هن مشــغول می ش
هــر آنچــه بــه جامعــه مربــوط می شــود، بایســتی 
ــن  ــن و فهیم تری ــن، عاقل تری ــط تیزبین تری توس
انســان های آن جامعــه اداره شــود. رســانه از جنس 
ــت  ــمندی و فراس ــه هوش ــت ک ــی اس موضوعات
ــر  ــان س ــن و زب ــا ذه ــون ب ــد. چ ــی می طلب باالی
ــاط  ــد ارتب ــد، بای ــد کن ــام تولی ــد پی و کار دارد، بای
بگیــرد و بایــد اقنــاع کنــد. اقنــاع پیش شــرط ها و 
اقتضائاتــی دارد کــه از جملــه آنهــا توانایــی طراحی 
ــت و  ــراری گف ــدرت برق ــن ق ــرد و همچنی راهب
ــا و  ــه معلم ه ــی ک ــنخ کارهای ــت. از س ــنود اس ش

روحانیــون می کننــد. در نتیجــه رســانه، برخــاف 
ــگان اســت. آنچــه مشــهور شــده، کار نخب

نــادر  ارزشــمندی  و  تمایــز  و  درخشــندگی 
طالــب زاده، نــه بــه آثــار ســینمایی اوســت و نــه 
ــادر  ــده او. ن ــی و پیش برن ــای مترق ــه دیدگاه ه ب
ــه  ــاز از مطالع ــود را بی نی ــچ گاه خ ــب زاده، هی طال
ندیــد. هیــچ گاه کتــاب را کنــار نگذاشــت و 
هیــچ گاه تیــم و دفتــر و تشــکیات نســاخت کــه 
ــت  ــد و پاورپوین ــده کنن ــرای او بنویســند و گزی ب
بســازند. او هیــچ گاه از تجربــه فاصلــه نگرفــت و 
ــرای خــود  ــان، ب ــره زم ــه ذخی ــه بهان ــچ گاه ب هی
صندلــی و درجــه و پاویــون نتراشــید. نــادر 
طالــب زاده، از ابتــدا تــا انتهــا دســت از دوربیــن و 
قلــم و گــچ و ماژیــک نگرفــت. او تــا پایــان بــه 

ــود. ــد ب ــن پایبن ــوازم آموخت ل
یــک بــار دیگر برنامــه »عصــر« او را ببینیــم. او در 
جریــان تهیــه برنامــه قــرار دارد. او مدیریــت و اجرا 
ــی  ــو گوی ــد. ت ــن نمی بین ــه و تدوی ــدا از تهی را ج
ــط  ــه را ضب ــای برنام ــه و پلی بک ه ــودش رفت خ
ــلوار  ــت و ش ــرده، ک ــن ب ــه تدوی ــرده، دســت ب ک
پوشــیده و رو بــه دوربیــن نشســته، ســؤاالت 
مصاحبــه بــا مهمانــان را نوشــته و در نهایــت 

ــد و  ــک می گوی ــه ســه، دو، ی خــودش اســت ک
کات می دهــد. اینهــا همــه بــه ایــن معنــا نیســت 
ــته  ــکیات نمی دانس ــب زاده تش ــادر طال ــه ن ک
ــه  ــت ک ــن معناس ــه ای ــرده، ب ــم داری نک ــا تی ی
ــه  ــانه ای را بازیچ ــزای کار رس ــک از اج ــچ ی هی
ــر  ــن ه ــود در مت ــته و خ ــرگرمی نمی دانس و س

یــک از آنهــا حضــور داشــته.
ــب زاده،  ــادر طال ــابقه ن ــینه و س ــه پیش از هم
ــر  ــون مهم ت ــای تلویزی ــی برنامه ه تهیه کنندگ
ــنخ  ــس و س ــازی، کاری از جن ــت. برنامه س اس
ــت و  ــان اس ــر اذه ــت و تدبی ــت، هدای مدیری
ــراد  ــن اف ــن و نخبه تری ــد باهوش تری ــًا بای اتفاق
ــه ای ســامان و ســازمان داد  ــه گون را جامعــه ب
کننــد.  تهیه کنندگــی  و  برنامه ســازی  کــه 
ــابقه  ــوش و س ــه ه ــا هم ــب زاده ب ــادر طال ن
و اســم و رســمی کــه داشــت، از مطالعــه، 
ــه  ــن و تجرب ــاد گرفت ــط زدن و ی ــتن و خ نوش
ایــن مهم تریــن  کــردن دســت نکشــید و 
اســت.  رســانه ای  فعــاالن  بــرای  او  درس 
را  مطالعــه  دیگــر  کــه  رســانه ای  فعــاالن 
ــت  ــش وق ــا برای ــد ی ــود نمی بین ــأن خ در ش

بیامــرزد.  خدایــش  نمی گذارنــد. 

 نادر طالب زاده 

و پایان برنامه سازان اهل مطالعه؟
محمدرستمپور
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رافائــل ســیلور یک یهــودی و کهنه ســرباز 
واحـــد رزمـی ارتش اســـرائیل اســـت. او در 
ســـال 200۱ اســرائیل را تـــرک کــرد بــه 
ایـــن علــت کــه دیگـــر نمیخواست بخشی 
از سیسـتمی باشـد کـه آپارتایـد را علیـه مـردم 

فلسطین اعمـــال میکنـــد. او مینویســد: 
»مـن از کلمـه آپارتاید به ســـادگی اســـتفاده 
نمیکنـم، امـــا تصمیـم گرفتـم از ایـن کلمـه 
بـرای توصیـف واقعیتـی اســـتفاده کنـم کـه 
مـردم فلسـطین بـرای نســـلها تحمـل کـرده 
انـد، زیرا آن را با چشـمان خـــود دیـده ام. من 
در طـول خدمـت ســـربازی خـود در کرانـــه 
باختـری و نـوار غـزه آن را اجـرا کـردم. مـــن 
یهـــودی و شـــهروند اســـرائیل هســـتم و 
در یـــگان رزمـــی ارتش اســـرائیل بودم. در 
ســـال 200۱ اســرائیل را تــرک و به کانــادا 
شـــدم،  کانـادا  شـــهروند  کـردم.  مهاجـرت 
چـرا کـه احســـاس کـردم دیگـــر نمیتوانـم 
بخشـــی از سیســـتمی باشـــم که علیه مردم 
جـاده  میکنـد.  اعمـال  آپارتایـــد  فلســـطین 
هـــای جداگانهای بـــرای یهودیان وجود دارد 
کـه فلســـطینیها در کرانـــه باختـــری اجازه 
اســـتفاده از آن را ندارنـــد. اعطای طیف کامل 
قوانیـــن و حمایتهـــای دولـت اســـرائیل که 
شـــامل شهرکنشـــینان در کرانـــه باختـری 
فلســـطینی  از  ایـن  وجـــود  بـا  و  میشـــود 

هایـی کـه دقیقا همسـایگی آنهـا زندگـی میکنند 
سـلب میشـود. زندگی تحـت حکومـت نظامی در 
کرانـه باختـری تنها برای فلســـطینی هـا اعمال 

. میشــود
امـر بـه ایـن معنـی اسـت کـه محدودیت تـردد، 
دسترسـی محدود به آب، دســـتگیری و بازداشت 
خودسـرانه شـهروندان، مصـادره زمیـن، تخریـب 
منـــازل و اعمـال مجازات دســـته جمعـی تنها 
بـرای فلســـطینی ها انجام میشـود، نـه یهودیها.
اســـتفاده مکـــرر از نیـــروی مرگبار توســـط 
نیروهـای امنیتـی اســـرائیل علیـه غیرنظامیـان 
فلســـطینی، امری عادی اســت. حتی موضوعی 
کـه در ســـطح جهـان بـه عنـوان حـق اولیـه 
بشـــر شـــناخته شـــده اسـت، یعنی بازگشـت 
کشورشـان  بـه  فلسـطین  از  خـارج  پناهجویـان 
نیـز  اســـرائیل  داخـل  اسـت.حتی  شـده  سـلب 
سیسـتم آپارتایـد در هـر جنبهـای از زندگـی در 
بـا  ســـاختار دولـت گنجانـده شـــده اســـت. 
ایـن موضـوع آشـنا هسـتم، چرا کـه در اسـرائیل 
شـهروند یهـودی از حقوقـی برخـوردار اسـت که 
یـک فلسـطینی در آنجـا از آن برخوردار نیسـت و 
من خودم از این سیسـتم آپارتایـــد بهـــره برده 
ام. به عنوان یهـــودی متولد خارج از اســـرائیل، 
بر اســـاس »قانـــون بازگشـــت« که تنها بــه 
بـــه  ورود  روز  در  دارد،  اختصـــاص  یهودیـان 
کشــور تابعیت دریافت کـــردم. فلســطینیهایی 

 ۱۹67 و   ۱۹۴۸ جنگهـــای  طـی  کـه 
شـــدند،  رانـده  خـود  ســـرزمینهای  از 
چنیـن حقـــی بـرای بازگشـــت ندارند. 
حتی شـــهروندان فلســطینی اســرائیل 
نمیتواننـد به روســـتاهای خـود بازگردند 
نتیجـه همیـن جنگهـا ویـــران  کـه در 
شــده اســـت و بایــد جــای دیگــری 

بـه دنبـــال اســـکان بگردند. 
بـه عنـوان یهـودی، حتـی اگـر شـــهروند 
نیـز نباشـم، حـق خریـد مسـکن در نقطـه 
ای از کشـــور را دارم؛ هـر چند شـــهروند 
فلسـطینی اسـرائیل مجـاز نیسـت زمینـی 

را خریـداری کنـد کـه تحـت کنتـرل »بنیـاد ملـی 
یهودیان« باشـــد. به عنــوان شــهروند یهــودی 
در برابـــر تبعیـــض، توســـط قانـون محافظـت 
میشـــوم چه در مســـکن، شـــغل یـا فرصتهای 
آموزشـی، اما شـــهروندان فلسطینی اســـرائیل از 
چنین حمایت هایی برخوردار نیســـتند. به عنــوان 
عضــوی از یهودیــان، از حمایــت کامــل دولــت 
برخـــوردارم تـــا حقـوق و انتظـارات ملـی جمعی 
خـــود را بیـان کنم، اما شـــهروندان فلســـطینی 
چنیـن شـــناخت ملی یا جمعـی ندارنـد. حتی زبان 
اجـدادی من یعنی عبـری به عنوان زبان رســـمی 

در اســـرائیل به رسـمیت شـناخته شـده اسـت.
سیســـتمی کـــه قوانیـن و رویـه هـا را تنهـا بر 
اســـاس نـــژاد برای گروهی از مــردم اعمــال 

یادداشتیازیککهنهسربازاسرائیلی:

خودم به اجرای آپارتاید در فلسطین کمک کردم!

میکنـد و بـرای گروهـی دیگـر انـــکار میکند، 
چیـزی جـز آپارتایـــد نیســـت. در گذشـــته 
در آفریقـای جنوبـی چنیـن بـــود و امـروز در 
اســـرائیل همینطور اســـت. اولین مرحله برای 
اصالـح اشـتباه تاریخی، شـناخت واقعیتی اسـت 
کـه در برابـر ما قـرار دارد. هیچ جامعـه یا دولتی 
از دموکراســـی  پشـــتیبانی  ادعـای  نمیتوانـد 
و حقـوق بشـــر جهانـی را در جایـی داشـــته 
باشـــد که عدالت از عده ای ســـلب میشــود، 
در حالـی کـه به دیگران اعطا میشـود. اسـرائیل 

نیـز از ایـن قاعده مسـتثنی نیسـت.
ســکوت، همدســتی اســت و اجــازه میدهــد 
تبعیـــض، ظلـــم و بـی عدالتـی ادامـه یابـد. 
صـدای خـود را بـاال ببریـد و تفاوت ایجـاد کنید.
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