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کابوس
طوبی بوعلی

بر اساس یک داستان 
صددرصد واقعی 

هــر شــب کابــوس می بینــم. کابوســی 
کــه انــگار قبــا اتفــاق افتــاده باشــد. ولــی 
هــر چــه فکــر می کنــم چیــزی بــه خاطــر 
نمــی آورم.  صبح هــا نفــس نفــس زنــان از 
ــتار  ــد پرس ــم چن ــرم و اطراف خــواب می پ
می بینــم کــه دســت و پایــم را گرفته انــد 
تــا بایــی بــر ســر خــودم نیــاورم و 
نثــارم می کننــد  را  های شــان  آمپــول 

ــی را  ــوس لعنت ــه آن کاب بلک
ــح  ــر صب ــم. ه ــوش کن فرام
تــرس  از  کــه  می بینــم 
ــرده ام و  ــس ک ــودم را خی خ
از خجالــت آب می شــوم و 
غرغرهــای پرســتاران هــم 
این جــا  نــدارد.  تمامــی 
همــه از دکتــر و پرســتار تــا 
خدمــه بیمارســتان هــم مثل 
بیمــاران اعصــاب ندارنــد. 
باالخــره ســر و کلــه زدن بــا 
بیمــاران اعصــاب و روان هــم 
تبعات خــودش را دارد. حتی 
شــنیده ام چنــد ســال پیــش 
بیمــاران  وضــع  آن قــدر 
ــد  ــه چن ــه ب ــود ک ــم ب وخی
کرده انــد  حملــه  پرســتار 
از  کشــته اند.  را  آن هــا  و 

ــا را  ــگار دوز داروه ــد ان ــه بع ــان ب آن زم
مــن خیلــی  البتــه  بیشــتر کرده انــد. 
یــادم نیســت. هیــچ کســی چیــزی یــادش 

ــوارض دارو  ــه خاطــر ع ــد. شــاید ب نمی آی
ــت داروهاســت.  باشــد. شــاید هــم خاصی
ولــی مــن هــر چــه بــه خاطــرم بیایــد یــا 
ــم  ــت می کن ــرم یادداش ــنوم را در دفت بش
و هــرگاه در اتــاق تنهــا شــوم نوشــته هایم 

ــد. ــادم نرون ــه از ی ــم ک را می خوان
یــک شــب کــه تــاش می کــردم 
خوابــم نبــرد تــا بلکــه شــبی بــدون 
کابــوس داشــته باشــم متوجــه شــدم 
ــوس  ــن کاب ــه ای ــتم ک ــن نیس ــط م فق
صــدای  اتاق هــا  تمــام  از  می بینــم.  را 
کمــک  همــه  می آمــد.  فریــاد  و  داد 
ــدن پرســتارها  می خواســتند. صــدای دوی
کــه آمــد، بــه تختــم برگشــتم و خــودم را 
بــه خــواب زدم کــه مبــادا درد ســر شــود. 
ــده  ــه دی ــر چ ــم ه ــه بخواب ــل از این ک قب
ــم  ــر بالش ــردم و زی ــت ک ــودم را یادداش ب
پنهــان کــردم. چــون تضمینــی نبــود کــه 

ــد.  ــادم بمان ــش ی فردای
بیمارســتان  این جــا  گمانــم  بــه 
بیمارســتانی  کــدام  در  آخــر  نیســت. 
پرســتارها اســلحه دارنــد. اســتفاده از 

اینترنــت و موبایــل حتــی بــرای کارکنــان 
ــون و  ــی تلویزی ــت. حت ــوع اس ــم ممن ه
ــامتی در  ــدارد. ناس ــود ن ــم وج ــو ه رادی
ــر  ــن فک ــم. م ــی می کنی ــرن 22 زندگ ق
بیمارســتان  اینجــا ظاهــرش  می کنــم 
ــن!  ــدای م ــد. خ ــدان باش ــن زن و در باط
ــی  ــا را زندان ــی م ــدام گناه ــه ک ــر ب آخ
کرده انــد و آن هــم بــه ایــن وضــع فجیــع. 
ــد.  ــا راه نمی دهن ــم اص ــده ه ماقات کنن
البتــه بعــد از آن اتفــاق. البتــه قبلــش هــم 
ــا  ــک ی ــی ی ــاید ماه ــد. ش ــی نمی آم کس
ــر  ــاق دیگ ــس از آن اتف ــی پ ــر. ول دو نف
ــل و  ــه موبای ــد. همیش ــی را راه ندادن کس
وســایل الکترونیکــی را قبــل از ورود از 
همــه می گیرنــد. ولــی نمی دانــم از آن 
ماقاتــی چــرا نگرفتــه بودنــد. احتمــاال بــا 
رشــوه راضــی شــده بودنــد کــه موبایلــش 
را بــا خــود بــه بیمارســتان بیــاورد. او 
ــاق کنــاری مــن  ــی ات ماقات
بــه  بــود.  بیمارســتان  در 
ــن  ــط م ــن فق ــر همی خاط
ــی  ــه اتفاق ــه چ ــم ک می دان
افتــاد کــه بیمــار پــس از ان 
ماقــات خودکشــی کــرد. 
ــودم  ــرده ب ــز ک گوشــم را تی

ــد. ــه می گوین ــه چ ک
می گفــت از غــرب آســیا 
ــا  ــود. ب ــه آمریــکا آمــده ب ب
و  فنــگ  و  دنــگ  کلــی 
ــور  ــن کش ــی و از ای بدبخت

بــه آن کشــور رفتــن و پــرواز 
عــوض کــردن باالخــره خود 
را بــه آمریــکا رســانده بــود و 
ــود. آخــر  او را پیــدا کــرده ب
ــد  ــط چن ــت فق ــال هاس س
ــون  ــد چ ــرواز دارن ــکا پ ــه آمری ــور ب کش
ــد. ــم کرده ان همــه ی کشــورها آن را تحری

ــده  ــکا آم ــه آمری ــیا ب ــرب آس ــت از غ می گف
ــی و  ــگ و بدبخت ــگ و فن ــی دن ــا کل ــود. ب ب
ــرواز  ــن و پ ــه آن کشــور رفت ــن کشــور ب از ای
ــکا  ــه آمری ــود را ب ــره خ ــردن باالخ ــوض ک ع

ــود. ــانده ب رس
ــه  ــور ب ــد کش ــط چن ــت فق ــر سال هاس آخ
آمریــکا پــرواز دارنــد، چــون همــه ی کشــورها 

ــد. ــم کرده ان آن را تحری

ــده  ــام آم ــرای انتق ــت ب ــی گف ماقات
اســت. بیمــار اتــاق کنــاری می گفــت 
چــه  هــر  ولــی  می شناســدش  انــگار 
نیــاورده  خاطــر  بــه  را  او  کــرد  فکــر 
ــل  ــو قات ــت ت ــه او گف ــی ب ــود. ماقات ب
ــرده  ــاور نک ــا او ب ــتی، ام ــواده ام هس خان
ــه او نشــان  ــی موبایلــش را  ب ــود. ماقات ب
داد تــا عکس هــای جنایتــی را کــه انجــام 
او بهــت زده عکس هــا را  ببینــد.  داده، 
نــگاه کــرده بــود. ماقاتــی فیلمــی را 
نشــانش داد کــه صدایــش را شــنیدم . بــه 
ــرای  ــا ب ــود. حتم ــنا ب ــم آش ــم برای گمان
بیمــار اتــاق کنــاری هــم آشــنا بــود، 
ــاد و  ــه داد و فری ــروع ب ــان ش ــون ناگه چ
قیــل و قــال کــرد. می گفــت ایــن همــان 
ــتارها  ــان پرس ــوم اســت. ناگه ــوس ش کاب
ســر می رســند و ماقاتــی را بــا خــود 
می برنــد و مــن دیگــر نفهمیــدم چــه 
ــاق  ــی حــال بیمــار ات ــر ســرش آمــد ول ب
ــای  ــه داروه ــد ک ــد ش ــدر ب ــاری آنق کن
ــب داد  ــا ش ــرد. ت ــه نک ــر افاق ــی دیگ قبل
و فریــادش آســایش را از همــه گرفتــه 
بــود و تــا چشــم پرســتار محافظــش 
را دور دیــده بــود بــا تکــه 
ــرای روز  ــه ب ــه ای ک شیش
مبــادا پنهــان کــرده بــود، 
رگــش را بریــد و خــودش 
پــس  کــرد.  راحــت  را 
کــه  بــود  اتفــاق  ان  از 
ــان  ــدم کابوس هایم فهمی

ــد.  ــته ان ــت داش حقیق

ــتان  ــه بیمارس ــس را ب ــچ ک ــر هی دیگ

ــدی  ــچ بیمــار جدی ــی هی ــد. حت راه ندادن
ــم  ــم ه ــد. ک ــه نمی ش ــا اضاف ــه م ــم ب ه
نمی شــد، مگــر بــه خودکشــی کــه بســیار 

رواج داشــت. چنــد نفــری هــم فــرار 
ــتند.  ــچ گاه برنگش ــه هی ــد ک ــرده بودن ک
ولــی  برگشــت  البتــه  یکی شــان 
ــاد  ــدام فری ــود. م ــی ب ــود و زخم خون آل
مــی زد کــه داشــتند مــرا می کشــتند. 
ــنه اند.  ــان تش ــه خونم ــه ب ــت هم می گف
فریــاد مــی زد و می گفــت چــرا حقیقــت را 
ــرا آن  ــد. چ ــان کرده ای ــا پنه ــال ها از م س
بیــرون همــه بــه خونمــان تشــنه اند. چــرا 
تصاویرمــان دســت بــه دســت می چرخــد 
ــض  ــه مح ــند و ب ــا را می شناس ــه م و هم
بــرای ســرمان  انــگار کــه  دیدن مــان 
ــتن مان  ــند، در کش ــته باش ــزه گذاش جای
ــک  ــد. او را در ی ــبقت می گیرن ــم س از ه
ــد  ــازه ندادن ــد و اج ــه کردن ــاق قرنطین ات
هیچکــس را ببینــد. او هــم تــاب نیــاورد و 
ــرد.   ــا خودکشــی ک ــان شــب همان ج هم

مــا  یعنــی  نمی شــود.  بــاورم 
ــی  ــم. یعن ــا قاتلی ــی م ــم. یعن جنایتکاری
ــد  ــدن بای ــده مان ــرای زن ــا آخــر عمــر ب ت
ــده  ــم زن ــم. آن ه ــدان بمانی ــن زن در ای
ــم  ــرگ ه ــه از م ــی ک ماندن
کاش  اســت.  دردناک تــر 
الاقــل آن کابــوس لعنتــی 
ــواب  ــر شــب در خ ــود. ه نب
می بینــم کــه کنــار دریــا 
جــای  همــه  ایســتاده ام. 
ســاحل از لبــاس نظامــی 
پوشــیده شــده اســت. همــه 
بــرای نجــات جانشــان خــود 
انداخته انــد.  دریــا  بــه  را 
نیســتم.  بلــد  شــنا  مــن 
ــا  ــدم ی ــم بل ــی نمی دان یعن
نــه. ولــی فریــاد می زنــم 
نیســتم.  بلــد  شــنا  کــه 
ــنا  ــای ش ــت کاس ه هیچ وق
ــس  ــچ ک ــی هی ــردم. ول ــرکت نمی ک را ش
ــه  ــه ب ــد. هم ــوش نمی ده ــم گ ــه حرف ب
ســمت دریــا می دونــد و خــود را بــه دریــا 
ــم  ــار لباس های ــم ناچ ــن ه ــد. م می اندازن
را درمــی آورم کــه اگــر نجــات پیــدا کردم، 
ــوده ام. مــن هــم  کســی نفهمــد نظامــی ب
ــی دوم.  ــا م ــه ســمت دری ــه دنبالشــان ب ب
دریــا عمیــق می شــود و مــن دســت و پــا 
ــا  ــوم. آب دری ــرق می ش ــم. دارم غ می زن
دارد خفــه ام می کنــد و فریــاد می زنــم 
و کمــک می خواهــم. همیشــه در ایــن 
لحظــه نفــس نفــس زنــان از خــواب 
می پــرم. خوابــی کــه دیگــر می دانــم 
اینکــه  حقیقــت داشــته اســت. ولــی 
چگونــه نجاتــم دادنــد ســوالی اســت کــه 

نمی دانــم. را  جوابــش 

هــر شــب در خــواب می بینــم 
کــه کنــار دریــا ایســتاده ام. همــه 
ــی  ــاس نظام ــاحل از لب ــای س ج
پوشــیده شــده اســت. همــه بــرای 
نجــات جانشــان خــود را بــه دریــا 

انداخته انــد.
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دومینوی
فلسطین
سیدمحمدعلی قربانی

ــان  ــئله اول جه ــواره مس ــطین هم فلس
و  نابــودی  تــا  و  بــوده، هســت  اســام 
شکســت رژیــم صهیونیســتی خواهــد بــود. 
ــا  ــلمانان روهینگی ــه مس ــی ک ــی زمان حت
قتــل عــام می شــوند و خانه هایشــان را 
ــه  ــی ک ــی زمان ــوزانند. حت ــش می س در آت
زندگــی را بــرای مســلمانان کشــمیر ســخت 
تفنگ هــای  ســاچمه های  و  می کننــد 
آن هــا  از  را  بینایــی  نــور  هنــد  دولــت 
نارنــدرا  کــه  زمانــی  حتــی  می گیــرد. 
مــودی، نخســت وزیر هنــد، دســت بــه 
ــور  ــد را از حض ــه هن ــد ک ــر کاری می زن ه
مســلمانان خالــی کنــد. حتــی زمانــی کــه 
ســرطانی بــه نــام داعــش در منطقــه شــکل 
ــرد  ــراق ک ــوریه و ع ــا س ــت و کاری ب گرف
ــاز نگشــته اند.  ــه روال ســابق ب کــه هنــوز ب
ــی  ــلمانان نیجریای ــه مس ــی ک ــی زمان حت
تحــت شــکنجه باشــند، زیــر رگبــار گلولــه 
ــه  ــدان ب ــان در زن ــد و رهبرش ــان دهن ج
ــلمانان  ــه مس ــی ک ــی زمان ــرد. حت ــر بب س
زیــادی در کشــورهای بحریــن، آذربایجــان، 
ــم  ــر ظل ــن و... زی ــعودی، چی ــتان س عربس
عمــر  ســختی  بــه  حاکــم  دولت هــای 
بگذراننــد. بــاز هــم فلســطین مســئله ی اول 
ــرا؟ ــا چ ــت. ام ــوده و هس ــام ب ــان اس جه
ــم صهیونیســتی در حقیقــت مــدل  رژی
ــی،  ــخه ی آزمایش ــان نس ــا هم ــوت، ی پایل
جغرافیایــی  گســترش  از  جلوگیــری 
مســلمانان و خنثــی کــردن مســیر حرکــت 
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــت. ب آن هاس
فلســطین جبهــه ی اصلــی نبــرد حــق 
ــد و  ــاب می آی ــه حس ــا ب ــل در دنی و باط

عــدم موفقیــت ایــن رژیــم جعلــی در مــورد 
فلســطین، مصونیــت تمامــی مســلمانان 
ســایر کشــورها را نیــز بــه دنبــال دارد. 
ــی  ــرآغاز دومینوی ــد س ــه مانن ــطین ب فلس
ــلمانان  ــذف مس ــقوط آن، ح ــه س ــت ک اس
سراســر  در  را  اســامی  جریان هــای  و 
دنیــا بــه ســرعت رقــم خواهــد زد. بــه 
همیــن دلیــل اســت کــه حفــظ دومینــوی 
فلســطین، بــه معنــی حفــظ جهــان اســام 
اســت و بایــد مســئله اول جهــان اســام بــه 

ــرود. ــمار ب ش
ــامی  ــرزمین اس ــای س ــدای ابت از ابت
فلســطین بــه ویــروس منحــوس رژیــم 
و  می گــذرد  ســال ها  صهیونیســتی، 
ــرای از  ــددی ب ــاوت و متع ــای متف روش ه
ــه  ــه ی اول مســلمانان ب ــای در آوردن قبل پ
کار رفتــه اســت. از میــان ایــن روش هــا هــر 
ــتی،  ــم صهیونیس ــگاه رژی ــه از ن ــدام ک ک
موثرتــر بــوده، بــرای ســایر هم دســتان 
ایــن رژیــم نیــز تجویــز شــده اســت. کــه در 
ادامــه بــه تعــدادی از ایــن روش هــا اشــاره 

ــرد. ــم ک خواهی
جعــل تاریــخ، یکــی از روش هــای رژیــم 
صهیونیســتی بــرای بهانه ســازی و آغــاز 
ــت.  ــوده اس ــطین ب ــردم فلس ــر م ــار ب فش
ایــن رژیــم جعلــی بــا تحریــف تاریــخ، 
مبنــی بــر ســابقه ی ســکونت آن هــا پیــش 
ــوالن و  ــای ج ــر بلندی ه ــطینیان ب از فلس
داستان ســرایی حــول هلوکاســت، حــق 
هــر  بــا  را  مناطــق  ایــن  بازپس گیــری 
وســیله ای بــرای خــود مجــاز می دانــد. 
ــه ســرکردگی آن  ــار، ب ــن روش در میانم ای
ــا  ــد. آن ه ــرا درآم ــه اج ــوچی، ب ــانگ س س
ســابقه ی حضــور مســلمانان در میانمــار را، 
کــه بــه قــرن اول هجــری در ایالــت آراکان 
بازمی گــردد، انــکار می کننــد و زمــان و 
ــت  ــه دوره ی حکوم ــا را ب ــدا ورود آن ه مب
بریتانیــا بــه میانمــار و از بنــگادش نســبت 
می دهنــد. کــه ایــن ادعــا را بهانــه ای بــرای 
ــا  ــلمانان روهینگی ــه مس ــرض ب ــواز تع ج

می داننــد.

تخریــب منــازل و شــهرک ســازی، 
ــم صهیونیســتی در تحــت  روش دیگــر رژی
فشــار قــرار دادن مســلمانان فلســطینی 
ــه  ــم منحــوس، ســاکنان ب ــن رژی اســت. ای
حــِق ســرزمین فلســطین و بلندی هــای 
ــه ی زور از خانه هایشــان  ــا حرب جــوالن را ب
ــب  ــان را تخری ــرده و خانه هایش ــرون ک بی
بــا  خــود  تثبیــت  بــرای  و  می کنــد، 
اشــغالی  ســرزمین  در  زیــادی  ســرعت 
مشــغول بــه شهرک ســازی اســت. ایــن 
ــار و  ــلمانان میانم ــرای مس ــز ب ــخه نی نس
ــده شــده اســت.  عربســتان ســعودی پیچی
ــوزاندن  ــب و س ــا تخری ــار ب ــت میانم دول
خانه هــای مســلمانان و عربســتان ســعودی 
ــر ســر مســلمانان  ــازل ب ــردن من ــا آوار ک ب
و شــهرک ســازی در مناطــق عوامیــه و 
ــتند. ــگام هس ــیر پیش ــن مس ــف در ای قطی
گرفتــن هویــت و اســتقال، بزرگتریــن 
رژیــم  سیاســت  قدیمی تریــن  شــاید  و 
مســلمانان  مقابــل  در  صهیونیســتی 
خاطــر  بــه  شــاید  و  اســت  فلســطین 
همیــن ســابقه ی طوالنــی آن اســت کــه در 
چندیــن کشــور علیــه مســلمانان در حــال 
اجراســت. ایــن در حالــی اســت کــه خــود 
مشــخصی  هویــت  صهیونیســتی  رژیــم 
ــدارد و اکثــر ســاکنان آن، نتیجــه واردات  ن
ــا  ســالیانه 30.000 یهــودی از سراســر دنی
ــن  ــتند. ای ــغالی هس ــرزمین های اش ــه س ب
رژیــم جعلــی تمــام تــوان خــود را در 
گرفتــن هویــت از فلســطینیان بــه کار 
بــرده، بــه طــوری کــه بزرگتریــن جمعیــت 
ــازمان  ــزارش س ــق گ ــت را، طب ــدون هوی ب
تشــکیل  فلســطین  مســلمانان  ملــل، 
می دهنــد. ایــن قضیــه تــا حــدی اســت کــه 
رژیــم صهیونیســتی حتی از تشــکیل کشــور 
و دولــت فلســطین ممانعــت بــه عمــل 
ــه  ــطین ب ــتن فلس ــا پیوس ــی ب آورده و حت
ــه شــدت  یونیســف و ســازمان ملــل هــم ب

مخالفــت کــرده و می کنــد.
پس از مســلمانان فلســطین، مســلمانان 
روهینگیــا دومیــن جمعیــت بــزرگ بــدون

ــت  ــد. دول ــکل داده ان ــا را ش ــت در دنی هوی
ــی  ــم جعل ــن رژی ــد ای ــز همانن ــار نی میانم
ــن  ــه مســلمانان ای ــع از هویت بخشــی ب مان

کشــور شــده اســت.
هنــدی  مســلمانان  آن هــا،  از  پــس 
ــا ایــن موضــوع دســت و پنجــه نــرم  نیــز ب
می کننــد. در کشــور هنــد قریــب به بیســت 
میلیــون مهاجــر مســلمان وجــود دارد کــه 

ــایی  ــدرک شناس ــه م ــر گون از ه
ــا  ــتند. ب ــروم هس ــی مح و هویت
ایــن حــال، ســال گذشــته دولــت 
هنــد، بــه ســرکردگی نارنــدرا 
را  جدیــدی  الیحــه  مــودی، 
تحــت عنــوان حقــوق شــهروندی 
ــرایط  ــه ش ــت ک ــرده اس ــه ک ارائ
مهاجــران  پذیــرش  بــرای  را 
ســخت تر  هنــدی  مســلمان 
ــز  ــه چی ــوض هم ــرده و در ع ک
ــلمانان  ــت غیرمس ــرای تابعی را ب
ــه  ــد. ک ــدی فراهــم می کن غیرهن
ــه  ــن الیحــه ب ــه می شــود ای گفت
ــت  ــش نســبی جمعی ــدف کاه ه
مســلمان هنــد تدویــن شــده 
اســت. نخســت وزیــر ایــن کشــور 
حتــی در موقعیتــی قریــب بــه دو 

میلیــون نفــر از شــهروندان مســلمان ایالــت 
ــد کــرده  ــه ســلب تابعیــت تهدی آســام را ب
اســت. دولــت مــودی بــا ایجــاد تنــش 
ــه  ــی و مســلمانان، زمین ــردم بودای ــان م می
ــه مســلمان را  ــان ب ــه و تعــرض بودایی حمل
ــان  ــن راه از آن ــی در ای ــرده و حت فراهــم ک

دفــاع می کنــد.
فقــط  مــودی  دولــت  نگــرش  ایــن 
ــود  ــد نمی ش ــود هن ــلمانان خ ــامل مس ش
نیــز  را  اســتقال مســلمانان کشــمیر  و 
تحــت شــعاع قــرار داده اســت. دولــت 
ــن  ــی ای ــون اساس ــاده ی 370 قان ــودی م م
کشــور را کــه بــه موجــب آن خودمختــاری 
کشــمیر  جامــو  مسلمان نشــین  منطقــه 
ــرد و  ــو ک ــناخت، لغ ــمیت می ش ــه رس را ب
مســلمانان کشــمیری معترض را ســرکوب و 

تــا ماه هــا محاصــره کــرد.
ــوردی  ــه صــورت م ــی ب ــن روش حت ای
ــرای  ــت. ب ــازی اس ــاده س ــال پی ــم در ح ه
مثــال دولــت بحریــن تابعیت شــیخ عیســی 
قاســم را لغــو کــرد و ســعی بــر آن دارد کــه 
جنبــش مســلمانان ایــن کشــور را از هویــت 
ــده  ــا در آین ــازد، ت ــود دور س ــی خ بحرین

ــد. ــه کن ــان مقابل ــا آن ــد ب ــر بتوان راحت ت

از  کشــتار،  و  شــکنجه  اســارت، 
روش هــای مرســوم رژیــم صهیونیســتی 
اســت کــه توســط ســرویس اطاعاتــی 
موســاد بــه نهادهــای امنیتــی بســیاری 
در  و  اســت  شــده  توصیــه  کشــورها  از 
ــال اجراســت. کشــتار  ــن کشــورها در ح ای
رهبــر  اســارت  و  نیجریایــی  مســلمانان 
ــی  ــی، زندان ــم زکزاک ــیخ ابراهی ــا، ش آن ه
اســارت  بحرینــی،  مســلمانان  کــردن 
ــام  ــل ع ــان، قت ــلمانان آذربایج ــر مس رهب
ــلمانان  ــتار مس ــا، کش ــلمانان روهینگی مس
ــدت  ــی م ــارت طوالن ــتار و اس ــد، کش هن
مســلمانان کشــمیر، کشــتار و ســرکوب 
مســلمانان چیــن، اعــدام مســلمانان در 
ــن  ــه ای از ای ــط گوش ــاز فق ــرزمین حج س
ــا  نســخه ی رژیــم صهیونیســتی درمقابلــه ب

مســلمانان اســت.
نویــن  قــرن، روش  معاملــه  فتنــه ی 
ــه  ــه در مرحل ــم صهیونیســتی اســت ک رژی
تقلیــل  اســت.  گرفتــه  قــرار  آزمایــش 
ــه مســئله ی  ــی ب ــل سیاســی و گفتمان تقاب
ــردن  ــراه ک ــرای هم ــاش ب ــادی و ت اقتص
فتنــه ی  مســلمانان،  آســیب پذیر  قشــر 
ــرای شکســتن  جدیــد ایــن رژیــم جعلــی ب
مقاومــت مســلمانان فلســطین 
ــاش  ــام ت ــا تم ــن راه ب اســت. ای
همراهــان رژیــم صهیونیســتی، 
عربســتان  و  آمریــکا  از جملــه 
ــا همبســتگی نســبی  ســعودی، ب
برخــی از کشــورهای اســامی، در 
ــد.  ــه ش ــت مواج ــا شکس ــاز ب آغ
ــه ی  ــن نقش ــر ای ــوز خط ــا هن ام
و  می شــود  احســاس  پلیــد 
ایــن  آینــده  در  دارد  احتمــال 
ــای  ــایر جمعیت ه ــرای س روش ب

ــه کار رود. ــز ب ــلمانان نی مس
اســت  قــدس  روز  امــروز، 
و گرامیداشــت آن بــر همــه ی 
از آن  واجــب. هــم  مســلمانان 
بــه  جهــت کــه ظلمــی کــه 
تمــام  در  می شــود،  فلســطین 
دنیــا بی ســابقه اســت و کســی کــه صــدای 
مظلومــی را بشــنود و کاری نکنــد، مســلمان 
نیســت و حمایــت کشــورهای اســامی، 
از ویــروس منحــوس  ایمنــی فلســطین 
رژیــم صهیونیســتی را رقــم خواهــد زد. هــم 
از آن جهــت کــه تنهــا راه جلوگیــری از 
ــس از  ــوی فلســطین و پ ــن دومین فروریخت
آن دیگــر کشــورهای مســلمان جــز از ایــن 
ــطین  ــر فلس ــود. اگ ــا نمی ش ــق محی طری
مســلمان  بخــورد، کشــورهای  شکســت 
ــد و  ــرار می گیرن ــدی ق ــر ج ــر در خط دیگ
ایــن ویــروس منحــوس همه گیــر می شــود، 
و اگــر پــروژه ی فلســطین شکســت بخــورد، 
ــون  ــلمان مص ــورهای مس ــلمانان و کش مس

ــد.  ــد ش خواهن
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ســرآغاز  ماننــد  بــه  فلســطین 
ــقوط آن،  ــه س ــت ک ــی اس دومینوی
جریان هــای  و  مســلمانان  حــذف 
بــه  دنیــا  در سراســر  را  اســامی 
ســرعت رقــم خواهــد زد. بــه همیــن 
ــوی  ــظ دومین ــه حف ــت ک ــل اس دلی
ــه معنــی حفــظ جهــان  فلســطین، ب
اســام اســت و بایــد مســئله اول 

ــرود. ــمار ب ــه ش ــام ب ــان اس جه



ســینما 
فلســطین!

سیدمحمدعلی قربانی

امســال  رمضــان  مبــارک  مــاه  در 
ســریالی پخــش شــد کــه داد رژیــم 
ــت  ــی نخس ــتی را درآورد و حت صهیونیس
نیــز  را  منحــوس  رژیــم  ایــن  وزیــر 
ــریال  ــن س ــرد. ای ــش ک ــه واکن ــور ب مجب
کشــور  ســاخت  دارد،  نــام  »النهایــه« 
مصــر اســت و قصــه ای را صــد ســال 
روایــت  ســال 2120  در  یعنــی  بعــد، 

ــریال  ــن س ــرای ای ــد. ماج می کن
از آنجــا آغــاز می شــود کــه در 
قســمت اول ایــن ســریال معلمــی 
از نبــرد فتــح قــدس، نابــودی 
کامــل رژیــم صهیونیســتی و فــرار 
ــورهای  ــه کش ــان ب ــردن یهودی ک
ــوزان خــود  ــرای دانش آم ــر، ب دیگ
می گویــد. امــا ایــن ســکه روی 

دیگــری هــم دارد.
ــه،  ــش النهای ــا پخ ــان ب همزم
ســریالی بــه نــام »ام هــارون« 
ــی«  ــی عرب ــی س ــبکه »ام ب در ش
ــعودی  ــتان س ــه عربس ــق ب متعل
ــردی  ــه رویک ــود ک ــش می ش پخ
مقابــل ایــن ســریال دارد. ام هارون 

ــت  ــده را روای ــه آین ــه ک ــاف النهای برخ
می کنــد، از گذشــته ســخن می گویــد. 
ایــن ســریال هــم برخــی از مقامــات رژیــم 
صهیونیســتی، از جملــه وزیــر جنــگ ایــن 
رژیــم منحــوس، را بــه واکنــش وا داشــت، 
ــه  ــه انتقــاد و تهدیــد، بلکــه ب ــه ب البتــه ن

ــد! ــف و تمجی تعری
ســریال ام هــارون کــه در کشــور 
کویــت ســاخته شــده داســتان زنــی 

یهــودی را در دهــه 40، درســت چنــد 
ــم منحــوس  ــش از تشــکیل رژی ــال پی س
ــه  ــه ب ــد ک ــت می کن ــتی، روای صهیونیس
ــفر  ــارس س ــج ف ــوزه خلی ــورهای ح کش
می کنــد و دســت آخــر در بحریــن کــه آن 
ــت،  ــمار می رف ــه ش ــران ب ــزء ای ــع ج موق
ســاکن می شــود. ایــن ســریال بــه نحــوی 
یهودیــان  حضــور  تحریــف  جهــت  در 
رژیــم  تشــکیل  از  پیــش  منطقــه  در 
ــان  ــا بی ــده و ب ــی صهیونیســتی برآم جعل
ــه  ــن زن در مواجه ــاختگی ای ــب س مصائ
ــکل  ــه ش ــعی در توجی ــلمانان س ــا مس ب
گیــری ایــن رژیــم منحــوس دارد. پخــش 
ایــن ســریال در مقابــل، بــه واکنــش تنــد 
جنبــش حمــاس و مســلمانان منطقــه 

ــد. ــر ش منج

پیــش از ام هــارون نیــز در همیــن 
نــام  بــه  شــبکه ی ســعودی ســریالی 
»مخــرج 7« پخــش شــد کــه در بخشــی 
از آن گفتگویــی حــول تجــارت اقتصــادی 
و  می گیــرد  رژیــم جعلــی شــکل  بــا 
نظــرات مخالــف و موافــق دربــاره آن بیــان 
می شــود. گفتــه می شــود ایــن دو ســریال 
در مســیر عــادی ســازی روابــط بــا رژیــم 
صهیونیســتی پیــش می رونــد و بــه هــدِف 

بــه ســرانجام رســیدن معاملــه قــرن تولید 
شــده اند.

ــم و  ــد فیل ــه ی تولی ــه صحن ــال ک ح
ســریال بــه محــل تقابــل دو رویکــرد 
ــتی و  ــم صهیونیس ــر رژی ــت در براب مقاوم
ــدل گشــته، ایــن ســوال  ــا آن ب ســازش ب
ــد کــه نقــش جمهــوری  ــه وجــود می آی ب
اســامی کــه ادعــای ام القرایــی را دارد 
چیســت و در ایــن میــان چــه جایگاهــی 

دارد.
کمــی  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ 
نظــر  بــه  کــه  اســت  آن  از  راحت تــر 
ــای خــود  ــام ادع ــا تم ــران، ب می رســد. ای
هیــچ ســهمی از تولیــدات فیلــم و ســریال 
ــه  ــطین را ب ــت و فلس ــوع مقاوم ــا موض ب
خــود اختصــاص نمی دهــد و عمــا در 
ایــن رقابــت جایگاهــی نــدارد. 
گویــا فلســطین و آرمان هایــش 
ده ســال پیــش بــرای فیلمســازان 
ــان رســیده اســت.  ــه پای ــی ب ایران
آخریــن فیلــم ایرانــی بــا موضــوع 
ــه  ــال 1389 و ب ــه س ــطین ب فلس
ــاز می گــردد  فیلــم »فیادلفــی« ب
و پــس از آن هیــچ فیلمــی بــا ایــن 

ــت. ــده اس ــاخته نش ــوع س موض
آثــار  تمــام  مجمــوع  از 
ــی جمهــوری  ســینمای و تلویزیون
ــم  ــط 14 فیل ــران فق ــامی ای اس
ــا موضــوع فلســطین،  ســینمایی ب
مقاومــت و رژیــم صهیونیســتی 
ــم  ــن رق ــت. ای ــده اس ــاخته ش س
در مــورد ســریال های تلویزیونــی ســاخت 
ــن در  ــد. ای ــک می رس ــدد ی ــه ع ــران ب ای
ــد ســاالنه ی  ــم تولی ــه رق ــی اســت ک حال
ــوری اســامی  ــای ســینمایی جمه فیلم ه
ایــران حتــی از کشــورهای اروپایــی باالتــر 
ــه 200 فیلــم  ــا تولیــد قریــب ب اســت و ب
در ســال جــزء فیلم ســازترین کشــورهای 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــا ب دنی

ایــن ســریال  اول  در قســمت 
فتــح  نبــرد  از  معلمــی 
قــدس، نابــودی کامــل رژیــم 
کــردن  فــرار  و  صهیونیســتی 
ــه کشــورهای دیگــر،  ــان ب یهودی
خــود  دانش آمــوزان  بــرای 

. یــد می گو
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ایــن ماجــرا جایــی خنــده دار می شــود 
تولیــدات  اخیــر  ســال های  در  کــه 
ــی  ــی ام القرای ــینمای مدع ــای س فیلم ه
جهــان اســام بــا موضــوع تایلنــد، آمریکا، 
ترکیــه، برزیــل و... بیشــتر از تولیــدات آن 

ــت و فلســطین  ــا موضــوع مقاوم ب
اســت. ســینمای ایــران بــه جــای 
پرداختــن بــه ســوژه های مقاومــت 
ــیار  ــا بس ــه از قض ــطین، ک و فلس
داســتان پردازی  و  درام  قابلیــت 
ــروش گیشــه  ــه طمــع ف ــد، ب دارن
فکاهــه  موضوعــات  ســراغ  بــه 
و بعضــا مبتــذل در کشــورهای 

می رونــد. غیراســامی 
ــدی  ــع ج ــان، توق ــن می در ای
نســبت بــه صداوســیمای جهــوری 
ــه  ــود دارد ک ــران وج ــامی ای اس
ــق وارد  ــوزه ی بی رون ــن ح ــه ای ب
تلویزیونــی  تولیــدات  و  شــود 
ــش  ــه افزای ــن زمین ــود را در ای خ
دهــد. البتــه صداوســیما بــا هــدف 

جــذب مخاطــب عــرب زبــان جهــان 
اســام و ارتباط گیــری بــا آن هــا چندیــن 
شــبکه تلویزیونــی، از جملــه »آی فیلــم« و 

»کوثــر« ایجــاد کــرده، امــا تــا کنــون بــه 
فضــای تولیــد وارد نشــده و البته نتوانســته 
اثرگــذاری چندانــی در ایــن زمینه داشــته 
ــریال های  ــرات س ــه اث ــه ب ــا توج ــد. ب باش
النهایــه و ام هــارون جــای خالــی تولیــدات 

ــوع  ــا موض ــبکه ها ب ــن ش ــی ای اختصاص
فلســطین و مقاومــت بــه شــدت احســاس 

می شــود.

ــل  ــران در تقاب ــامی ای ــوری اس جمه
ــدار  ــت و طرف ــدار مقاوم ــای طرف گروه ه
ــازی  ــی را ب ــش منفعل ــا نق ــازش عم س
بــه  را  تقابــل  ایــن  فقــط  و  می کنــد 
تماشــا نشســته اســت. جمهــوری اســامی 
اگــر ادعــای ام القرایــی را دارد و 
ــه دوش  ــام آن را ب می خواهــد ن
ــوان و  ــام ت ــا تم ــد ب ــد بای بکش
ــدان  ــه می ــا ب ــام زمینه ه در تم
بیایــد و خــودش را اثبــات کنــد. 
ــوری  ــینمای جمه ــود س نمی ش
اســامی دل در گــروی آمریــکا، 
داشــته  و...  برزیــل  تایلنــد، 
باشــد و بخواهــد نــام ام القرایــی 
ــه  ــد. و البت ــدک بکش ــز ی را نی
ــت  ــب اس ــوال و تعج ــای س ج
کــه بــا ایــن حجــم از تولیــدات 
ســینمایی و تلویزیونــی و حجــم 
حاکمیتــی  بودجــه  بــاالی 
مصرفــی در ایــن تولیــدات، چرا 
ســهم تولیــدات ایدئولوژیــک 
ــامی در  ــوری اس ــی جمه ــان اصل گفتم
میــل  صفــر  بــه  بین المللــی  مســائل 

می کنــد!

خنــده دار  جایــی  ماجــرا  ایــن 
ــر  ــال های اخی ــه در س ــود ک می ش
ســینمای  فیلم هــای  تولیــدات 
مدعــی ام القرایــی جهــان اســام بــا 
ــه،  ــکا، ترکی ــد، آمری ــوع تایلن موض
ــدات آن  ــتر از تولی ــل و... بیش برزی
ــطین  ــت و فلس ــوع مقاوم ــا موض ب

ــت. اس



یــک  را  قــدس  کــه  امنیــت  شــورای 
تحــت  و  فلســطینی  کامــا  منطقــه 
حاکمیــت فلســطین معرفــی می کننــد، از 
ــی  ــرائیل تلق ــت اس ــکا پایتخ ــرف آمری ط
ــخنی از  ــرح س ــن ط ــا در ای ــود و ی می ش
ــزه  ــه غ ــت ک ــورای امنی ــای ش قطعنامه ه
و کرانــه باختــری را تمامــا فلســطینی 
محســوب می کننــد و شــهرک ســازی 
هــا را اشــغال بــه حســاب مــی آورد، گفتــه 

ــت.  ــده اس نش
بــا  صهیونیســتی  رژیــم  و  آمریــکا 
ــه مجمــع عمومــی ســازمان  بی توجهــی ب
ــه  ــی ب ــت و کج دهن ــورای امنی ــل و ش مل
قطعنامه هــا و بیانیه هــای صــادر شــده 
از ســوی آنــان، قصــد دارد تــا نقــش 
تاریخــی مجمــع عمومــی را ناکارآمــد 
ــته ی  ــق خواس ــن طری ــد و از ای ــو ده جل
ــع  ــذر از وض ــه گ ــکا را ک ــه ی آمری دیرین
و حقــوق موجــود اســت، تحقــق بخشــد.
ــاختار  ــه س ــت ک ــد اس ــکا معتق آمری
بین الملــل  حقــوق  و  ملــل  ســازمان 
آن منافــع خــود و همپیمانانــش را بــه 
ــر  ــه اگ ــد. البت ــن نمی کن ــا تامی ــد اع ح
ــل و  ــری در ســازمان مل ــرار اســت تغیی ق
شــورای امنیــت رخ دهــد بایــد بــه ســمتی 

کــه  بــرود 
ی  ســخگو پا
ملــل  نیــاز 
بشــریت  و 
رونــد  باشــد. 
حاضــر  حــال 
ــل  ــازمان مل س
شــورای  و 
هــم  امنیــت 
ی  ســخگو پا
جوامــع  نیــاز 
چــه  نیســت، 
بــه  برســد 
قیــد  آنکــه 

ــه  ــور ک ــول 107 و 108 منش ــواد و اص م
بیانگــر اصــول بنیادینــی نظیــر حــق 

ــخ  ــم از بی ــن سرنوشــت، هســتند ه تعیی
شــود.  زده 

ــز  ــا نی ــع و دولت ه ــیاری از جوام بس
معتقدنــد کــه بایــد از ایــن وضــع گذشــت. 
امــا ایــن کــه چــه کســانی بگذرنــد، از کجا 
ــن  ــند، مهمتری ــا برس ــه کج ــد و ب بگذرن

ســوالی اســت 
ــه  ــد ب ــه بای ک
ــخ داد  آن پاس
پــس  شــود. 
اگــر بناســت 
ســازمان ملــل 
ــد،  ــر کن تغیی
همــه  بایــد 
ــا  ــا ب ــت ه مل
ــام نظــرات  تم
و تفکراتشــان 
ــل  در آن دخی
ســهیم  و 

رژیــم  و  آمریــکا  اینکــه  نــه  باشــند. 
همــه  بــرای  قیم مابانــه  صهیونیســتی 
ــام  ــد و تم ــف کنن ــن تکلی ــورها تعیی کش
قطعنامه هــا و اســناد حقــوق بیــن الملــل 

ــد. ــار کنن ــی اعتب را ب
ــن چرخــه ی  اگــر مــی خواهیــم در ای
عت  ســر پر
ــع  ــذر از وض گ
و نظــم جهانــی 
و حقــوق بیــن 
الملــل موجــود 
دخیــل شــویم، 
حرفــی  بایــد 
بــرای زدن در 
ــوق  ــوزه حق ح
الملــل  بیــن 
ــته باشیم.  داش
بایــد اســاتید 
ــران  ــوق ای حق
چرخــه ی  از 
باطــل ترجمــه کــردن دکتریــن غربــی در 
حــوزه حقــوق بیــن الملــل خــارج شــوند 

و بایــد بــه طــور جــدی ادبیــات مقاومــت 
بــه عنــوان یــک دکتریــن در حقــوق 
زمــان  آن  در  شــود.  وارد  بین الملــل 
می توانیــم وارد ایــن چرخــه بشــویم و 
تغییراتــی را اعمــال کنیــم کــه بــه منافــع 
همــه کشــورها بــه خصــوص مســتضعفین 

ــود. ــام ش تم
اینجــا  در 
مطــرح می شــود 
بــه  کــه 
حقــوق  لحــاظ 
چــه  بین الملــل 
ــه  ــه ای و چ مقابل
اقداماتــی را علیــه 
معاملــه  طــرح 
می تــوان  قــرن 
انجــام داد. پاســخ 
ــک  ــن ســوال ی ای
اســت.  کلمــه 
ــف  ــدازه ای ضعی ــه ان ــرح ب ــن ط ــچ! ای هی
اســت کــه عمــا بــه لحــاظ حقوقــی 
ــا  ــدارد؛ ام ــی ن ــیل اجرای ــت و پتانس قابلی
ــت  ــرح نهای ــن ط ــا ای ــورد ب ــرای برخ ب
ــت  ــرد آن اس ــکل بگی ــد ش کاری می توان
فلســطین بــا حمایــت کشــورهای اســامی 
و عربــی و اتحــاد آن هــا قطعنامــه ای را در 
محکومیــت در ســازمان ملــل بــه تصویــب 
برســانند، کــه البتــه ایــن قطعنامــه هــای 

نیســت. الــزام آور  عمومــی  مجمــع 

• ایــن یادداشــت از مصاحبــه ی خبرگزاری 
ــی آن  ــده و بانویس ــه ش ــجو برگرفت دانش

اســت.

ورق پاره
زهرا استکی

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر

 دانشگاه عامه

ــرن  ــه ق ــی طــرح معامل بررســی حقوق
ــج آن و نتای

ــرن   ــه ق ــرائیل در معامل ــکا و اس آمری
ــه  ــد ک ــم گرفتن ــزی تصمی ــورد چی در م
کدامشــان  هیــچ  بــه  متعلــق  اساســا 
ــواد 3۵،  ــا نقــض م ــن دقیق ــوده و ای نب
36 و 37 کنوانســیون ویــن معاهــدات 

بــه  معــروف  کــه  اســت   1969
کنوانســیون کنوانســیون هاســت. 
ــت  ــده ای اس ــن معاه ــن مهمتری ای
کــه در زمینــه معاهــدات وجــود 
دارد، وگرنــه اســناد و فکت هایــی 
کــه ایــن طــرح را زیــر ســوال 
ببــرد زیــاد اســت. ممکــن اســت در 
ــن  ــه بی ــن معامل ــد ای ــواب بگویی ج
آمریــکا و اســرائیل نبــوده و آمریــکا 

اســت. کــرده  میانجی گــری 
شــاخص  دو  گــری  میانجــی 
آن هــا،  از  یکــی  کــه  دارد  مهــم 
ــی  ــی اســت و در اینجــا ب ــی طرف ب
ــرح  ــن ط ــدارد. ای ــود ن ــی وج طرف

کامــا امنیتــی اســت و حتــی کوچکتریــن 
ــن  ــرائیل در ای ــت اس ــه امنی ــد علی تهدی
ــت.  ــده اس ــدود ش ــدت مح ــه ش ــرح ب ط
ــه  ــکا ب ــد آمری ــان می ده ــه نش ــن نکت ای
طرفــی  بــی  میانجی گــر  وجــه  هیــچ 
ــل در  ــن المل ــوق بی ــق حق ــت. طب نیس
ــش  ــدا پی ــد ابت ــری بای ــث میانجی گ بح
ــن آن  ــای طرفی ــت ه ــی از درخواس نویس
معاهــده تهیــه شــود و شــخص یــا کشــور 
ــس  ــر در چارچــوب آن پیش نوی میانجی گ

اقــدام کنــد. ایــن اتفــاق حتــی در ســطح 
ــم  ــطین ه ــئولین فلس ــا مس ــری ب البی گ
نیفتــاده اســت، چــه برســد بــه ایــن کــه از 
آن هــا پیــش نویــس یــک متــن حقوقــی 
ــوان  ــن عن ــد. بنابرای ــده باش ــته ش خواس
ــکا  ــت آمری ــن حرک ــه ای ــری ب میانجی گ

ــد. ــد ش ــاق نخواه اط
ــه ی  ــش از تهی ــا پی ــا ت ــه ی این ه هم
ایــن طــرح اســت. طرحــی کــه بــا شــرایط 
ــکات  ــا ن ــد قطع ــده باش ــه ش ــوق ارائ ف
خطرناک تــری را میــان متــون خــود جــای 
داده اســت. بــرای مثــال در متــن مطــرح 
شــده در معاملــه ی قــرن، حتــی از عنــوان 
»دولــت« بــرای فلســطین اســتفاده نشــده 
و آن را بــه رســمیت نشــناخته اســت. 
ــطین  ــدن فلس ــت خوان ــرای دول ــی ب حت

ــن چــه  ــم شــروطی گذاشــته شــده. ای ه
دولتــی اســت کــه بــرای عضویــت در هــر 
ســازمانی بایــد از اســرائیل اجــازه بگیــرد؟ 
فلســطین حتــی نمی توانــد علیــه جنایــات 
رژیــم صهیونیســتی دعوایــی طــرح کنــد، 
ــد اســرائیل صــادر  چــون اجــازه آن را بای
کنــد. حتــی رژیــم صهیونیســتی می توانــد 
بــرای افــراد تشــکیل دهنده ی ســاختار 
دولــت فلســطین هــم تعیین تکلیــف کند. 
ــن بخــش، اعضــای  ــه اســتناد همی ــه ب ک

ــت  ــاختار دول ــور در س ــاس را از حض حم
منــع کــرده و خلــع ســاح کامــل آن هــا را 
خواســتار شــده. ایــن شــیر بــی یــال و دم 
چــه دولتــی می شــود؟! و همیــن ســندی 
بــر ایــن مدعاســت کــه طــرف فلســطینی 
در ایــن طــرح جایگاهــی نداشــته اســت.

طــرح ترامــپ، طبــق گفتــه رهبــری، 
ــد  ــن خواه ــپ از بی ــرگ ترام ــش از م پی
رفــت. البتــه ایــن طــرح از نظــر حقوقــی 
ــت.  ــه اس ــن رفت ــرح آن از بی ــش از ط پی
ــه لحــاظ  ــرح ب ــن ط ــه ای ــت ک از آن جه
حقــوق بیــن الملــل بــه قــدری نادرســت 
اســت و اصولــی کــه از حقــوق بین الملــل 
ــدی  ــدری ج ــه ق ــته ب ــا گذاش ــر پ را زی
ــرای  ــت ب ــی الزم نیس ــه حت ــتند، ک هس
بیــان نقــض و تعــارض آن بــه اســناد 
حقــوق  خــاص  فکت هــای  و 

بین الملــل اســتناد کنیــم.
ــرح  ــراب ط ــن محــل اع مهم تری
ــه معاملــه قــرن، تعــارض  موســوم ب
تعییــن  حــق  مهــم  اصــل  بــا 
سرنوشــت اســت. ایــن طــرح حتــی 
تعــارض بــا برابــری حاکمیت هــا 
دارد و در واقــع تعــارض دارد بــا منع 
ــا  ــر دولت ه ــور دیگ ــه در ام مداخل
کــه بنــد 7 منشــور بــه طــور کامــل 
آن را تصریــح کــرده اســت. ایــن 
بنــد از منشــور بیــان مــی دارد هیــچ 
کشــوری نبایــد بــه امــوری کــه ذاتــا 
در صاحیــت داخلــی کشورهاســت، 
دخالــت کنــد. کــه اصــا طــرح 
ــت  ــز دخال ــی ج ــه هدف ــرن ب ــه ق معامل
در امــور داخلــی فلســطین نوشــته نشــده 

اســت.
طــرح موســوم بــه معاملــه قــرن عــاوه 
بــر تعــارض بــا بقیــه اســناد بیــن المللــی، 
ــا رویکــرد کلــی ســازمان ملــل و حتــی  ب
شــورای امنیــت، بــه عنــوان یکــی از 
قــدرت محورتریــن و سیاســی تریــن ارکان 
ــت.  ــارض اس ــم در تع ــل، ه ــازمان مل س
ــای ــاف قطعنامه ه ــر خ ــال ب ــرای مث ب
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ــه  ــق گفت ــپ، طب ــرح ترام ط
مــرگ  از  پیــش  رهبــری، 
ترامــپ از بیــن خواهــد رفــت. 
نظــر  از  طــرح  ایــن  البتــه 
ــرح آن از  ــش از ط ــی پی حقوق

ــت.  ــه اس ــن رفت بی

ــه  ــه معامل ــوم ب ــرح موس ط
ــا  ــر تعــارض ب قــرن عــاوه ب
بقیــه اســناد بیــن المللــی، با 
رویکــرد کلــی ســازمان ملــل 
و حتــی شــورای امنیــت هــم 

در تعــارض اســت.

در اینجــا مطــرح می شــود کــه 
بــه لحــاظ حقــوق بیــن الملــل 
چــه مقابلــه ای و چــه اقداماتــی 
ــرن  ــه ق ــرح معامل ــه ط را علی
پاســخ  داد.  انجــام  می تــوان 
ایــن ســوال یــک کلمــه اســت. 

ــچ! هی
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 ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

ســخنرانی  از  گزیــده ای 
تلویزیونــی مقــام معظــم رهبری  

مناســبت  بــه 
روز جهانی قدس

بزرگــِی  یــادآوری  ســخن،  اّولیــن 
و  فلســطین  کشــور  غصــب  فاجعــه ی 
ــتی  ــرطانی صهیونیس ــّده ی س ــکیل غ تش
ــری  ــات بش ــان جنای ــت. در می در آن اس
دورانهــای نزدیــک بــه زمــان حاضــر، 
ــا ایــن  هیــچ جنایتــی در ایــن حجــم و ب
شــّدت وجــود نــدارد. غصــب یــک کشــور 
ــه  ــرای همیش ــردم ب ــردن م ــرون ک و بی
ــدادی  ــرزمین اج ــانه و س ــه و کاش از خان
خــود، آن هــم بــا فجیع تریــن انــواع 

ــرث  ــاِک َح ــت و ه ــل و جنای قت
تــداوم  ســال  ده هــا  و  نســل  و 
حقیقتــاً  تاریخــی،  ســتم  ایــن 
ــُبعّیت و  ــد از َس ــورد جدی ــک رک ی

اســت. بشــر  شــیطان صفتی 

مبــارزه بــرای آزادی فلســطین، 
جهــاد فــی ســبیل اهلل و فریضــه و 
ــروزی  ــوب اســامی اســت. پی مطل
تضمیــن  مبــارزه ای  چنیــن  در 
شــده اســت، زیــرا فــرد مبــارز 
ــدن  ــته ش ــورت کش ــی در ص حّت
هــم بــه اِحــدی الُحســنیین دســت 
یافتــه اســت. بجــز ایــن، مســئله ی 
ــانی  ــئله ی انس ــک مس ــطین ی فلس

ــا انســان  ــردن میلیون ه ــرون ک اســت، بی
از خانــه و مزرعــه و محــّل زندگــی و 
کســب خــود، آن هــم بــا قتــل و جنایــت، 
هــر وجــدان انســانی را آزرده و متأثّــر 
میکنــد و در صــورت داشــتن هّمــت و 
شــجاعت بــه مقابلــه وادار میســازد. پــس 
ــئله ی  ــک مس ــه ی ــردن آن ب ــدود ک مح
عربــی،  حّداکثــر  و  فلســطینی  صرفــاً 

ــت.  ــش اس ــی فاح خطای

هــر چنــد بهــره  گرفتــن از هــر امــکان 
ــاز  ــارزه ُمج ــن مب حــال و مشــروع در ای
اســت و از جملــه حمایتهــای جهانــی، 
ولــی مؤّکــداً بایــد از اعتمــاد بــه دولتهــای 
ــا  ــِی ظاهــراً ی ــز مجامــع جهان ــی و نی غرب

ــرد.  ــز ک ــا پرهی ــه آنه ــته ی ب ــاً وابس باطن
آنهــا بــا هــر موجودیـّـت اثرگــذار اســامی 
دشــمنند؛ آنهــا به حقــوق انســانها و ملّتها 
بی اعتناینــد؛ آنهــا خــود عامــِل بیشــترین 
خســارتها و جنایتهــا بــه اّمت اســامی اند؛ 
هــم اکنــون کــدام نهــاد جهانــی یــا 
کــدام قــدرت جنایــت کار پاســخگوی 
جنگ افروزی هــا،  قتل عام هــا،  ترورهــا، 
بمبارانهــا، و قحطی هــای مصنوعــی در 
چندیــن کشــور اســامی و عربــی اســت؟

ــداد  ــک تع ــه ی ــک ب ــا ی ــروز دنی ام
قربانیــان کرونــا را در سراســر جهــان 
میشــمارد، اّمــا هیــچ کــس نپرســیده 
و مســئول صدهــا  قاتــل  نمیپرســد  و 
ــود در  ــزار شــهید و اســیر و مفق ه
ــا  ــکا و اروپ ــه آمری ــورهایی ک کش
روشــن  را  جنــگ  آتــش  آن  در 
ــن  ــئول ای ــت؟ مس ــد کیس کرده ان
همــه خــون بناحــق ریختــه در 
ــراق،  ــی، ع ــن، لیب ــتان، یم افغانس
ســوریه و دیگــر کشــورها کیســت؟ 
و  ایــن همــه جنایــت  مســئول 
در  ظلــم  و  تخریــب  و  غصــب 
فلســطین کیســت؟ چــرا هیــچ 
کــودک  میلیون هــا  ایــن  کــس 
و زن و مــرِد مظلــوم در جهــان 
اســام را شــمارش نکــرد؟ چــرا 
ــلمانان  ــدن مس ــام ش ــی قتل ع کس

را تســلیت نمیگویــد؟
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