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ــک به نزدیکی دیمونا  ــانه ها از اصابت یک فروند موش ــته رس سـمیه خمارباقی: اوایل ماه گذش
ــوریه در رهگیری  ــامانه دفاع هوایی س ــغالی خبر دادند. ماجرا از این قرار بود که س در اراضی اش
ــلیک موشک کرد و یکی از این  ــک های شلیک شده از جنگنده های اسرائیلی، اقدام به ش موش

موشک ها به عمق فلسطین اشغالی اصابت کرد و در نزدیکی دیمونا فرود آمد.
این تحول مهمی بود زیرا برای اولین بار که سامانه دفاع هوایی سوریه موشکی شلیک کرده که تا 
عمق سرزمین های اشغالی رسیده است. سامانه پدافندی رژیم صهیونیستی در شناسایی و رهگیری 
این موشک کاماًل ناتوان عمل کرد. موشکی که صهیونیست ها را از خواب پراند و آشفته کرد و اگر 
این موشک به تاسیسات هسته ای رژیم صهیونیستی اصابت می کرد، جهنمی برای صهیونیست ها 

ایجاد می کرد.
ــامانه پدافندی رژیم  ــوری به عمق فلسطین اشغالی یک بار دیگر ناتوانی س ــک س اصابت موش
صهیونیستی را آشکار کرد. »یوسی النگوتسکی« ژنرال صهیونیست اذعان کرد: تهدید موشکی 
تهدیدی واقعی و فاجعه بار برای اسرائیل است و باید راهکاری برای آن اندیشیده شود زیرا شرایط 
سخت قبلی نشان داد که سامانه گنبد آهنین کارایی الزم را ندارد. به همین مناسبت گفتگویی را 
ــی« تحلیلگر سیاسی و رئیس مرکز مطالعات سیاسی دانشگاه لبنان انجام داده  با »طالل عتریس

است که از نظر می گذرد:

 اخیراً شـاهد حوادث امنیتی در رژیم صهیونیسـتی بوده ایم، حوادثی همچون 
انفجار در کارخانه اسلحه سـازی و حمله موشکی به اطراف تاسیسات هسته ای 

دیمونا، این رخدادها را چطور ارزیابی می کنید؟
حوادث امنیتی که اخیراً در رژیم صهیونیستی رخ داد همچون انفجار در کارخانه تولید تسلیحات 
نظامی و اصابت موشک به نزدیکی تاسیسات هسته ای دیمونا همگی این بحث و مناقشه را در 
ــتی ایجاد کرده است که دالیل این رخدادهای امنیتی چیست، آیا  محافل داخلی رژیم صهیونیس
ــتباه به وقوع پیوسته اند یا خیر. اما در مورد حمله موشکی به اطراف تاسیسات هسته ای  بر اثر اش
ــک از سوریه شلیک شده است و چه این موشک توسط خود  ــت که این موش دیمونا پر واضح اس
ــوریه شلیک شده باشد در هر دو حالت خطر بسیار بزرگی برای  ــوری ها یا از طرف ایرانی در س س
رژیم صهیونیستی محسوب می شود، خطری که قدرت بازدارندگی اسرائیل را زیر سوال می برد و 
این بدین معنی است که سامانه گنبد آهنین که ادعا می شد یک سامانه ضد موشکی و حافظ حریم 

هوایی رژیم صهیونیستی است دیگر فعال و کارآمد نیست.
ــکی ثابت کرد که تمامی اقدامات امنیتی پیشگیرانه تل آویو ناکارآمد است و این   این حمله موش
موشک می توانست دقیقاً به تاسیسات هسته ای دیمونا اصابت کند و یک فاجعه واقعی در داخل 
فلسطین اشغالی رخ دهد. حوادث امنیتی اخیر در اسرائیل ثابت کرد که قدرت بازدارندگی تل آویو 
ــک این چنینی به سوی  ــت و هر جنگی می تواند باعث اصابت هزاران موش دیگر مثل قبل نیس

اراضی فلسطین اشغالی شود.

 چنین حوادثی برای رژیم صهیونیستی حامل چه پیام هایی بوده است؟
پیامی که این حمله موشکی برای اسرائیل داشت، صرف نظر از اینکه عامدانه به اطراف تاسیسات 
هسته ای دیمونا اصابت شده است یا خیر، می تواند این باشد که اسرائیل در تیررس موشک های 
اینچنینی قرار دارد و مهم این است که این موشک به داخل اراضی اشغالی فلسطین اصابت کرد 
ــات هسته ای دیمونا یا  و هر جنگی که در آینده رخ دهد می تواند باعث هدف قرار گرفتن تاسیس

نیروگاه ها و مناطق دیگر اسرائیل شود.
حمله موشکی اخیر حامل این پیام بود که طبق یک اصل اساسی، حمله در مقابل حمله و بمباران 
در مقابل بمباران قرار دارد و اسرائیل دیگر نمی تواند همچون گذشته حمله کند و انتظار واکنش 
نداشته باشد. طبیعتاً این امر بر بحران سیاسی داخلی رژیم صهیونیستی نیز تاثیر می گذارد و موج 

انتقادات علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم را افزایش می دهد.

 ایـن حمـالت چه تاثیری بر معادله و توازن قوا در منطقه خواهد داشـت و آیا 
قدرت بازدارندگی رژیم صهیونیستی که همواره بر آن ادعا داشته است را از بین 

خواهد برد؟

ــرائیل را هدف  این بمباران طبعاً قدرت بازدارندگی اس
قرار داده است و این یعنی اینکه اسرائیل در این زمینه 
ــت است  بازنگری های الزم را انجام خواهد داد. درس
ــکی اخیر قوای بازدارندگی اسرائیل را  که حمله موش
هدف قرار داد اما این بدین معنی نیست که تا ابد این 
توان بازدارندگی تل آویو به پایان رسیده است، اسرائیل 
ــر تالش خواهد کرد هیبت خود را احیا کند و  بار دیگ
در این رابطه مناطق معینی را در مناسبت های مختلف 
بمباران کند اما آن چیزی که اهمیت دارد این است که 
قدرت بازدارندگی اسرائیل به آن شکلی که در گذشته 
بود یعنی حمالت بدون پاسخ دیگر تمام شده است و 
فرماندهان نظامی اسرائیل اکنون در این فکر هستند 
که اگر جنگی رخ دهد چگونه با چنین موشک هایی که 
ــلیک شده است مقابله کنند و هر  به اطراف دیمونا ش
گونه جنگی در آینده در بیش از یک جبهه رخ خواهد 
داد یعنی از سوی لبنان، سوریه، فلسطین و … خواهد 
ــک هایی  بود و اگر از طرف تمامی این جبهه ها موش
ــد چه باید کرد فلذا این یک تفکر جدید در  شلیک ش

توان بازدارندگی اسرائیل است.

 آینـده رژیـم صهیونیسـتی را در سـایه 
چالش های امنیتی و سیاسـی موجود چگونه 

می بینید؟
این سوالی است که در محافل داخلی رژیم صهیونیستی 
ــود یعنی سخن بسیاری از فرماندهان  نیز مطرح می ش
ــی، امنیتی و نظامی تل آویو این است که آینده  سیاس
ــت. موضوعی که مطرح  ــرائیل پیچیده و مبهم اس اس
ــتی نمی تواند با  ــت که رژیم صهیونیس ــت این اس اس
ــات[ دهد و دیگر نمی تواند به  روش کنونی ادامه ]حی
توسعه طلبی خود بپردازد. این رژیم غرق در مشکالت 
ــی پی در پی است. تاکنون 4 دور  و بحران های سیاس
ــت )پارلمانی( برگزار شده و تل آویو در  انتخابات کنیس
ــتانه پنجمین دور برگزاری قرار دارد اما همچنان از  آس
تشکیل کابینه عاجز است. عالوه بر بحران های داخلی، 
ــا تهدیداتی همچون جنبش های مقاومت  این رژیم ب
ــت که  ــت، با تهدیدی مثل ایران روبرو اس مواجه اس
تل آویو آن را تهدیدی علیه موجودیت خود می داند. به 
خاطر این موارد، رژیم صهیونیستی با آینده ای نامطمئن 
مواجه است، بنابراین تالش می کند با ایجاد تهدیدات 
ــکالت، نوعی وحدت داخلی ترتیب دهد به ویژه  و مش
اینکه مهاجرت از خارج به فلسطین اشغالی متوقف شده 
و بالعکس مهاجرت از داخل اسرائیل به خارج افزایش 
ــت. همچنین ساکنان فلسطین اشغالی دیگر  یافته اس
تمایلی به پیوستن به ارتش رژیم صهیونیستی ندارند. ما 
به خوبی می دانیم که اسرائیل در درجه نخست یک رژیم 
نظامی است و در نتیجه باید بگوییم به اذعان مسئوالن 
رده باالی امنیتی و سیاسی و خاخام های بلندپایه، افق 

بسیاری فرا روی آینده این رژیم قرار ندارد.

پیام های حمله موشکی به اطراف دیمونا چیست
طالل عتریسی تحلیلگر سیاسی و رئیس مرکز مطالعات سیاسی دانشگاه لبنان:
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ــی  زهـرا میرظفرجویـان:  ط
سالیان گذشته آمریکایی ها اقدامات زیادی را 

در راستای اعتبارزدایی از »قدس اشغالی« انجام دادند 
که از جمله آنها می توان به حفاری ها در مسجداالقصی، 
ــرای تغییر بافت جمعیتی  ــازی قدس، تالش ب یهودی س
قدس و کوچ دادن اجباری مسلمانان از قدس، اشاره کرد.

ــالمی  با این حال، پس از رقم خوردن پیروزی انقالب اس
وضعیت مقاومت در منطقه به طور کامل دستخوش تغییر 
ــروزی انقالب  ــد. پس از پی ــیار مهمی ش و تحوالت بس
اسالمی »گفتمان مقاومت اسالمی« شکل گرفت. پس 
ــام خمینی )ره( با نامگذاری آخرین جمعه از ماه  از آن، ام
مبارک رمضان به عنوان »روز قدس«، یک مناسبت ملی 
ــد. امام )ره( با این  ــالمی در مسأله فلسطین متبلور ش اس
اقدام خود، این پیام را به ملت های منطقه و جهان مخابره 
ــالم است و نه  کردند که قدس، متعلق به تمام جهان اس
جهان عرب. باید به این نکته توجه داشت که نامگذاری 
ــدس ِصرفا یک نامگذاری عادی نبود، بلکه اقدامی  روز ق
ــتراتژیک، هدفمند و ارزشمند بود. نگاهی به تحوالت  اس
ــروزی انقالب  ــس از پی ــه اخیر )یعنی پ ــش از 4 ده بی
اسالمی( به خوبی نشان می دهد که ِسیر تحوالت تمامی 
ــاس »گفتمان مقاومت اسالمی« بوده  این سال ها بر اس
است. در همین ارتباط، خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور 
»ریچارد فالک« استاد بازنشسته دانشگاه پرینستون آمریکا 

و گزارشگر سابق سازمان ملل انجام داده است.

 آیا سـازمان های بین المللـی در پرداختن به 
وضعیت حقوق بشر در فلسطین موفق بوده اند؟ 
اگـر موفق بوده اند چرا تـا کنون رفتارهای ضد 

حقوق بشری اسرائیل ادامه دارد؟
سازمان های بین المللی، به ویژه سازمان ملل متحد، در 
ــیدگی به موارد نقض حقوق بشر در فلسطین  زمینه رس
ــازمان ملل، به ویژه  ــیار متفاوت عمل می کنند. س بس
شورای حقوق بشر، به طور کلی سابقه خوبی در تشخیص 
موارد نقض حقوق بشر داشته و پیشنهادات خوبی برای 
رفع آنها دارد. چنین محدودیت هایی برای رفتار اسرائیل 
ــتای اعتبار بخشی به شکایت فلسطینیان از این  در راس
ــتگی بین المللی مهم  رژیم و توجیه تالش های همبس
است. اما متأسفانه شاهد هستیم که این موارد سمبلیک 
نیز در سازمان های حقوق بشری اجرا نمی شود. تمامی 
ــائل  ــر بخاطر مس ــرای حقوق بش ــا برای اج تالش ه
ــط آمریکا از بین رفته است.   ژئوپولتیک و به ویژه توس
این دخالت ها اشکال مختلفی دارد، از جمله محافظت از 
اسرائیل در برابر پاسخگویی با استفاده از حق وتو که به 
ــورای امنیت سپرده شده است. عالوه  پنج عضو دائم ش
بر این موارد، اسرائیل از تمامی توصیه های سازمان های 
ــازمان ها که این رژیم را  بین المللی و یافته های این س
ــئول نقض جدی معیارهای بین المللی حقوق بشر  مس
و هنجارهای بشردوستانه بین المللی می دانند سرپیچی 

ــه  ــرده ب ک
ــه  ک ــوری  ط
هیچیک از تبعات 
را  رفتارهایش  ــدی  ج
به  اسرائیل  است.  نپذیرفته 
رفتارهایش،  به  پاسخگویی  جای 
ــتیزی  ــن خود را متهم به یهودس منتقدی

می کند.

 چرا بیشتر قطعنامه های شورای امنیت علیه اسرائیل، از سوی آمریکا وتو می شود؟
تفسیر آمریکا از روابط ویژه اش با اسرائیل این است که خود را مکلف به محافظت از این رژیم در برابر 
انتقادات در سازمان ملل دانسته و از اجرای اقدام هایی که می تواند اسرائیل را پاسخگو کند ممانعت به 
عمل می آورد. دولت آمریکا به دلیل منافع استراتژیک خود در منطقه و همچنین البی اسرائیل در داخل 
ــان می دهد. انگلیس، فرانسه و اتحادیه اروپا  آمریکا چنین رفتارهایی را در مجامع بین المللی از خود نش
نیز به طور کلی در مجامع بین المللی از اسرائیل حمایت کرده اند، هرچند میزان این حمایت ها به اندازه 

آمریکا نیست.

 به نظر شـما کدام دولت ها بیشـترین سـهم را در نقض حقوق فلسطینی ها ایفا 
می کنند؟

ــورهای اتحادیه اروپا بیشترین مسئولیت را دارند. این موضوع  ــد که آمریکا و کش بدیهی به نظر می رس
خودش را در الگوی درگیری های خاورمیانه به خصوص درباره ایران نشان می دهد. به طور کلی در غرب 
این باور وجود دارد که ایران به دنبال نابودی دولت یهود است و این امر موجب شده است تا اروپایی ها 
حمایت قدرتمندی از اسرائیل که آخرین سرمایه استعماری اروپا می باشد انجام دهند. تا آنجایی که من 
می دانم، ایران تا آنجایی با پروژه صهیونیسم مخالفت می کند که این پروژه به دنبال گسترش برتری یهود 
بر ساکنان غیر یهودی اسرائیل و سرزمین های اشغالی فلسطین می باشد. این برتری جویی جزء یکی از 

موارد جرم های بین المللی آپارتاید می باشد.

 ماموریت افکار عمومی جهان بویژه اروپا و آمریکا در برخورد با اینگونه رفتارهای 
غیرانسانی چیست؟

ــتیابی به حقوق  ــطین در جهت دس در اروپا و آمریکا یک حمایت دلگرم کننده ای از مبارزات مردم فلس
اساسی شان وجود دارد. به عنوان مثال کمپین BDS )جنبش بایکوت و تحریم علیه اسرائیل( فشارهای 
ــارهایی که به رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی وارد می شد.  ــت همانند فش زیادی را به این رژیم آورده اس

اسرائیل به تدریج در حال باختن جنگ مشروعیت به جنبش های فلسطینی هست.

 با توجه به فشارهای فزاینده اقتصادی و چالش های هویتی در رژیم صهیونیستی، 
وضعیت داخلی اسرائیل را چگونه ارزیابی می کنید؟

به اعتقاد من بن بست انتخاباتی در اسرائیل نشانه واضحی از این امر است که اوضاع در آنجا خوب نیست. 
اسرائیل از نظر سیاسی مرتباً در حال فاصله گرفتن از راهکار دیپلماتیک برای حل و فصل درگیری هایش 
ــار امنیتی بر روی این رژیم نبوده است تا از جاه طلبی های  ــت و هیچ گونه فش ــطینیان بوده اس با فلس
ــتی اش کوتاه بیاید. همچنین اسرائیل از درون، دچار چالش هویتی شده است که این امر در  صهیونیس

تنش های بین شخصیت های سکوالر و یهودیان ارتودوکس افراطی نیز مشهود است.

 چـرا طرح های صلح در منطقه که بیشـتر هم منافع اسـرائیل را بـرآورده می کند 
نتوانسته است پیشرفتی حاصل کند؟

اسرائیل برای بسیج نگه داشتن صهیونیست ها همواره سعی می کند ایران را یک تهدید نشان دهد و به 
همین دلیل به دنبال این است که جلوی احیای برجام را بگیرد. در سیاست خارجی اسرائیل تغییراتی به 
وجود آمده است به طوری که اولویت خود را از تهدیدات ناشی از اعراب که در حال حاضر خنثی شده اند به 
تهدیدات ناشی از ایران تغییر داده است. اسرائیل، ایران را تهدیدی برای منوپولی منطقه ای قدرت هسته ای 
خودش دانسته و همچنین ایران را حامی گروه های حماس، حزب اهلل و حوثی ها که دشمن منافع اسرائیل 
در منطقه می باشند نیز به حساب می آورد. اسرائیل به خوبی می داند که تحوالت سیاسی و تسلیحاتی و 
نظامی آتی منطقه می تواند توازن منطقه ای را به سرعت به ضرر این رژیم تغییر دهد و تهدیداتی را در درون 
سرزمین های اشغالی و سرتاسر منطقه متوجه تل آویو کند. به همین دلیل تا زمانی که جمهوری اسالمی 
ایران وجود دارد، سیاست خارجی اسرائیل نسبت به ایران تهاجمی خواهد بود. اسرائیل همواره بر این باور 
بوده است که امنیت منطقه ای آن منوط به مخالفت با ایجاد یک بازیگر قدرتمند منطقه ای از قبیل ایران، 

ترکیه و سوریه که حامی مبارزات فلسطینیان باشد هست.

اسرائیل از درون دچار چالش هویتی شده است
ریچارد فالک گزارشگر سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد:
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ــاختار و  ــالمی تحول عمده ای در س ــس از پیروزی انقالب اس رامیـن حسـین آبادیان:  پ
هدف گذاری گروه های مقاومت در سراسر منطقه به وجود آمد. بسیاری از گروه ها که پیش از 
پیروزی انقالب اسالمی در فلسطین و دیگر نقاط منطقه فعالیت می کردند، بر »قومیت گرایی 

عربی« تکیه داشتند و آن را پشتوانه ای برای فعالیت های مبارزاتی خود قلمداد می کردند.
ــت که آن ها با تکیه بر عنصر  ــاس در میان گروه های مقاومت وجود داش در واقع، این احس
ــجام،  ــترک »قومیت گرایی عربی« می توانند میان ملت ها و ارتش های عربی نوعی انس مش
هماهنگی و همگرایی ایجاد کنند. از همین روی، این موضوع خود به تنهایی به چالش بزرگی 
ــده بود زیرا چنین نگرشی موجب شد تا موضوع و مسأله »نزاع  ــیر مقاومت تبدیل ش در مس
صهیونیسم اسالم« به مسأله »نزاع عربی اسرائیلی« تقلیل داده شود. در همین ارتباط، خبرنگار 
مهر گفتگویی را با »سید طاهر الهاشمی« اندیشمند و یکی از رهبران شیعیان مصر و عضو 

عضو مجمع جهانی اهل بیت )ع( انجام داده است که مشروح آن را مطالعه می کنید:

 همانطور که می دانید، در حال حاضر در آستانه روز جهانی قدس قرار داریم. 
این در حالی است که سران رژیم های عربی تالش می کنند تا مانع از احیای 

این روز بزرگ توسط ملت های خود شوند. این مسأله را چطور می بینید؟
ــلمان و آزاده در سراسر  ــما بگویم که از مدت ها پیش ملت های مس من می توانم به ش
جهان برای فرا رسیدن روز جهانی قدِس پیش روی لحظه شماری می کنند. این مسأله 
ــه روز جهانی قدس یک روز  ــاس کرده ام. همگان می دانند ک ــک کاماًل احس را از نزدی
ــت. امام خمینی )ره( آخرین جمعه ماه  ــت ساز است. این روز یک روز الهی اس سرنوش
ــتکبران به عنوان روز  ــغالگران و مس ــارک رمضان را به منظور مقابله با ظالمان، اش مب
ــبات صهیونیست ها را برهم  ــان با این اقدام خود محاس جهانی قدس تعیین کردند. ایش
ــانی که تالش می کنند تا به هر ترتیبی از اهمیت روز جهانی قدس بکاهند،  زدند. کس

در واقع مزدوران رژیم صهیونیستی هستند.
ــالی رژیم  ــی نیز که مرعوب قدرت پوش ــوردگان داخلی و خارج ــت خ در این میان، شکس
صهیونیستی هستند، از بام تا شام تالش می کنند اینگونه القا کنند که روز جهانی قدس هیچ 
فایده ای ندارد. شما به خوبی می بینید افرادی که چنین مسائلی را مطرح می کنند هیچ جایی در 
میان شخصیت های شرافتمند جهان اسالم ندارند. این عادی سازان روابط با رژیم صهیونیستی 

هستند که ملت ها را از احیای روز جهانی قدس می هراسانند.

 اخیـراً شـاهد آن بودیم که مقاومت توانسـت 
تأسیسـات اتمی و راهبردی »دیمونـا« در اراضی 
اشغالی را هدف قرار دهد. به نظر شما این عملیات 
اسـتراتژیک چه دسـتاوردهایی برای مقاومت در 

منطقه به دنبال داشته است؟
ــی و راهبردی رژیم  ــات نظام ــات نظامی علیه تأسیس عملی
ــیاری داشت. موشکی که به  صهیونیستی، دستاوردهای بس
ــات اتمی »دیمونا« در اراضی اشغالی اصابت  نزدیکی تأسیس
ــت ها مبنی بر قدرتمند بودنشان  کرد، دروغ بزرگ صهیونیس
ــاخت. اگر کمی به موقعیت جغرافیایی تأسیسات  را بر مأل س
ــغالی نگاه بیندازیم،  ــتی در اراضی اش اتمی رژیم صهیونیس
متوجه می شویم که دیمونا در یکی از امن ترین مناطق در این 
اراضی واقع شده است. با این حال، موشک شلیک شده توسط 
ــت در کنار آن فرود آمد. به دنبال این عملیات  مقاومت درس
ــتی توصیف مهم سید حسن نصراهلل،  نظامی، صحت و درس
ــرائیل  دبیرکل حزب اهلل لبنان در خصوص قدرِت ادعایی اس
ــد. بنابراین، همگان دریافتند که  ــخص ش برای همگان مش
اسرائیل از »خانه عنکبوت سست تر« است. مقاومت با شلیک 
موشک به تأسیسات دیمونا نشان داد که در هر لحظه ای که 
اراده کند، می تواند عمق استراتژیک صهیونیست ها را هدف 

قرار دهد و طی یک مدت زمان کوتاه آنها را زمین گیر کند.

 جمهوری اسالمی ایران در طول بیش از ۴ دهه 
گذشته حمایت های فراوانی را از مسأله فلسطین 
به عمل آورده اسـت. برخی تـالش می کنند تا از 
ارزش این حمایت ها بکاهند. دیدگاه شما در این 

زمینه چیست؟
ــته باشد متوجه می شود که  هرآنکس که ذره ای بصیرت داش
ــالیان گذشته بیشترین  ــالمی ایران در طول س جمهوری اس
نقش را در حمایت از مسأله فلسطین ایفا کرده است. از زمان 
ــالمی ایران  ــالمی تاکنون جمهوری اس پیروزی انقالب اس

تمامی طرح ها علیه فلسطین را به شکست کشانده است.
ــالمی ایران را حمایت از  امام خمینی )ره( مبنای انقالب اس
مسأله فلسطین قرار دادند. جمهوری اسالمی ایران در طول 
مدت زمان گذشته در تمام عرصه ها از مسأله فلسطین حمایت 
ــطین روی  ــت. ایران اجازه نداد پرچم مقاومت فلس کرده اس
ــی از بزرگترین ثمرات پیروزی انقالب  زمین باقی بماند. یک

اسالمی در روز جهانی قدس تجلی می یابد.

 مقامات رژیم صهیونیستی همواره تمام تالش 
خود را برای جلوگیری از احیای روز جهانی قدس 
به کار بسـته اند. آنها با بمباران گسـترده مواضع 
مقاومت در نوارغـزه از ابتدای ماه مبارک رمضان 
تاکنون، در این راستا گام برداشته اند. ارزیابی شما 
از متوسل شـدن صهیونیست ها به قدرت نظامی 
برای مواجهه با احیای روز جهانی قدس چیست؟

همگان باید بدانند که امروز این مقاومت است که در عرصه 
ــتی به شدت در  ــت برتر را دارد. رژیم صهیونیس میدانی دس
ــز بازنگری در  ــت و چاره ای ج موضع ضعف قرار گرفته اس
ــاب و کتاب های خود ندارد. اکنون دیگر حتی آمریکا نیز  حس
نمی تواند از رژیم صهیونیستی در برابر موشک های مقاومت 

حفاظت و حراست کند.
واقعیت آن است که معادالت منطقه ای به شدت دستخوش 
تغییر شده اند. اسرائیل محاسبات جدید خود را دارد و می داند 
ــته قدرت مقاومت را  که امروز دیگر نمی تواند همچون گذش
ــان می دهد که در آینده  ــتکم گیرد. تحوالت کنونی نش دس
ــت ها هیچ نقشی در اداره منطقه  نزدیک آمریکا و صهیونیس

نخواهند داشت.

 سید طاهر الهاشمی اندیشمند و یکی از رهبران شیعیان مصر
 و عضو مجمع جهانی اهل بیت )ع(:

نامگذاری روز جهانی قدس محاسبات 
اسرائیل را برهم زد
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نقش سازمان های جهانی در مشروعیت بخشی به اشغالگری
تمل کارامال اوغلو رهبر حزب سعادت ترکیه:

ــته آمریکایی ها  ــالیان گذش ــی س آذر مهـدوان: ط
اقدامات زیادی را در راستای اعتبارزدایی از »قدس 
ــه آنها می توان به  ــغالی« انجام دادند که از جمل اش
ــجداالقصی، یهودی سازی قدس،  حفاری ها در مس
تالش برای تغییر بافت جمعیتی قدس و کوچ دادن 

اجباری مسلمانان از قدس، اشاره کرد.
ــوردن پیروزی انقالب  ــال، پس از رقم خ با این ح
ــالمی وضعیت مقاومت در منطقه به طور کامل  اس
ــتخوش تغییر و تحوالت بسیار مهمی شد. پس  دس
ــان مقاومت  ــالمی »گفتم ــروزی انقالب اس از پی
ــکل گرفت. پس از آن، امام خمینی  ــالمی« ش اس
ــاه مبارک  ــن جمعه از م ــذاری آخری ــا نامگ )ره( ب
ــبت ملی  رمضان به عنوان »روز قدس«، یک مناس
ــطین متبلور شد. امام )ره(  ــالمی در مسأله فلس اس
ــام را به ملت های منطقه  ــا این اقدام خود، این پی ب
ــدس، متعلق به تمام  ــان مخابره کردند که ق و جه

جهان اسالم است و نه جهان عرب.
ــه نامگذاری روز  ــت ک باید به این نکته توجه داش
قدس ِصرفا یک نامگذاری عادی نبود، بلکه اقدامی 
ــود. نگاهی به  ــمند ب ــتراتژیک، هدفمند و ارزش اس
تحوالت بیش از 4 دهه اخیر )یعنی پس از پیروزی 
ــان می دهد که ِسیر  ــالمی( به خوبی نش انقالب اس

ــالمی« بوده است. به مناسبت  ــال ها بر اساس »گفتمان مقاومت اس تحوالت تمامی این س
فرا رسیدن روز جهانی قدس، گفتگویی را با »تمل کارامال اوغلو« رهبر حزب سعادت ترکیه 

انجام داده است که مشروح آن را می خوانید. 

 تا چه اندازه معتقدید سازمان های بین المللی توانسته اند درباره وضعیت حقوق 
بشر در سرزمین فلسطین موفق باشند؟ اگر موفق بوده اند چرا تاکنون رفتارهای 

ضد حقوق بشری رژیم صهیونیستی ادامه پیدا کرده است؟
ــیس رژیم صهیونیستی از طریق توافقات بین المللی انجام  در ابتدا باید این را بگویم که تاس
ــت بلکه با زور و استبداد بوده است. زیرا اسرائیل به ظن خودش خاک سرزمینی را  ــده اس نش
که دو هزار سال پیش آن را ترک کرده بود، حق خودش می داند و برای همین با اعمال هر 
ــغالگری دوباره به آن منطقه بازگشته است و در این میان متاسفانه نهادهای  گونه ظلم و اش

بین المللی به رفتارهای استبدادی اسرائیل مشروعیت بخشیده اند.
ــر امکان پذیر است اما متاسفانه در موضوع  ــطین فقط با رعایت حقوق بش  برقراری صلح در فلس
فلسطین رویکرد نهادهای بین المللی به گونه ای است که منافع اسرائیل در اولویت قرار گرفته است. 
ــازمان ها قدرت خود را از طریق البی های صهیونیستی تقویت و با حمایت این  زیرا امروز این س
گروه جایگاه فعلی خود را حفظ کرده اند. این نکته را هم می خواهم عنوان کنم که مسئولیت اصلی 
در این موضوع به عهده مسلمانانی است که قرن ها در این منطقه زندگی می کنند. از بین بردن این 
بی عدالتی ها و متوقف کردن این اشغالگری ها بدون حضور مسلمانان در کنار هم و نشان دادن 

قدرت مقاومت در برابر بی عدالتی ها امکان پذیر نخواهد بود.

 چرا بیشتر قطعنامه های شورای امنیت علیه رژیم صهیونیستی از سوی آمریکا 
وتو می شود؟
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ــیس نشده است.  ــرائیل به صورت قانونی و با توافقات بین المللی تاس همانطور که گفتم اس
ــطین که سالیان سال است در آنجا زندگی کردند را نادیده گرفته  این رژیم، وجود مردم فلس

است.
ــود که به طور مداوم از  ــوری ب ــا نگاه اجمالی به تاریخ در می یابیم که انگلیس اولین کش ب
صهیونیست ها برای اشغال خاک فلسطین حمایت کرد. با برگزاری اولین کنگره صهیونیست 
ــرائیل برداشته شد، اما این تصمیم به  ــال 1897، اولین قدم برای ایجاد اس ها در بازل در س
ــال 1917، انگلیس با بیانیه بالفور اعالم کرد از  ــد. در س دلیل وجود دولت عثمانی عملی نش
ــطین حمایت خواهد کرد. انگلیس نه چنین حقی و نه چنین  ــیس کشور یهودی در فلس تأس
ــگ جهانی دوم، انگلیس در تداوم این رویکرد و تاثیر گذاری  ــه ای دارد! اما پس از جن وظیف
اش در موضوع فلسطین با مشکالتی روبه رو شد. در نتیجه این مسئولیت را دولت آمریکا با 

شعار تاسیس صلح در جهان به عهده گرفت.
ــم را وظیفه شماره یک خود  از آن به بعد ایاالت متحده آمریکا تحقق برنامه های صهیونیس
ــه از مطالبات ناعادالنه اسرائیل حمایت، و از قدرت وتو خود به  ــته و برای همین همیش دانس
همین منظور استفاده کرده است. توجه داشته باشید که اسرائیل نه با جمعیت یهودی ساکن 
ــت. اکنون ایاالت متحده با  ــده اس ــیس ش در آن منطقه بلکه با یهودیان مهاجر از خارج تاس
نفوذ البی های صهیونیستی در تالش است تا مرزهای اسرائیل را بسازد. هدف اصلی پروژه 
ــت. این توطئه نه تنها  ــرائیل بزرگ اس ــوم به پروژه خاورمیانه بزرگ، تحقق پروژه اس موس
فلسطین، بلکه بسیاری از کشورها از جمله ترکیه و ایران را هم تهدید می کند زیرا تل آویو 
ــورها را نیز دارند. البته الزم به ذکر است که مسیحیان حامی  ــم طمع به خاک این کش چش

صهیونیست با هدف حمایت از توطئه سرزمین موعود در حال هدایت آمریکا هستند.

 شما معتقدید کدام دولت ها بیشترین سهم را در نقض حقوق فلسطینی ها ایفا 
می کنند؟

نمی خواهم نام کشوری را به صورت شفاف عنوان کنم اما همه کشورهای مسلمان وظیفه 
ــطین دفاع کنند. جهان اسالم بزرگترین بستر تجاری و انرژی را  دارند تا از حقوق مردم فلس
ــرائیلی که تنها 7 الی 8 میلیون جمعیت دارد  ــت و ما نباید در مقابل اس در خود جای داده اس

سکوت کنیم.

 ایران و ترکیه برای احقاق حقوق مردم فلسـطین همگام با هم چه اقداماتی 
می توانند انجام دهند؟

ــایه ای هستند که سابقه تاریخی دیرینه مشترکی باهم دارند.  ــور همس ترکیه و ایران دو کش
ــیرین هیچگاه مقابل هم قرار نگرفتیم و پس از این توافق صلح به  ما پس از توافق قصر ش

روابطمان ادامه دادیم.
ــاهده شد. زیرا اگر به آلمان و فرانسه  این رویدادی بود که برای اولین بار در طول تاریخ مش
نگاهی بیندازیم، هر دو جنگ جهانی بین این دو کشور آغاز شده است. من معتقدم که ترکیه 
و ایران می توانند چنین شرایط صلحی را فراهم کنند، می توانند با همکاری هم در موضوع 

فلسطین و هم در بسیاری از زمینه ها مشکالت را حل کنند.
ــی، آموزشی و  پایه های این همکاری باید در زمینه های اقتصادی، نظامی، فرهنگی، سیاس
ــورهای اسالمی چنین ظرفیتی را دارند. فقط برای امکان پذیر  ــایر موارد باشد. تمامی کش س
ــالمی دی- 8 که مرحوم »نجم الدین  ــت تا نشست گروه کشورهای اس ــدن آن الزم اس ش
ــنهاد آن را داده بود، دوباره فعال شود. بنابراین نه تنها ترکیه و ایران بلکه همه  اربکان« پیش
ــالمی گرد هم آمده، ظلم در جهان را از بین برده و صلح و آرامش را برقرار  ــورهای اس کش

خواهند کرد.

 چرا در طرح های صلح در منطقه که بیشـتر هم منافع رژیم صهیونیسـتی را 
برآورده می کند نتوانسته است پیشبردی حاصل کند؟

ــت. با این حال اسرائیل هر روز با اشغال اراضی، در  ــده اس زیرا صلح به طور کامل برقرار نش
ــت. طرح صلح به معنای پایان دادن به جنگ و  ــترش جایگاه خود در فلسطین اس حال گس
ــورد خاورمیانه نه تنها موجب صلح  ــا تمامی برنامه های صلح در م ــت؛ ام برقراری صلح اس
نشده بلکه تبدیل به بستری برای گسترش اسرائیل در خاورمیانه شده است. برای همین در 

چنین شرایطی نمی تواند صلحی در منطقه حاصل شود.
اگر خواهان صلح در منطقه هستیم در ابتدا باید رفتارهای استبدادی و ظلم اسرائیل را متوقف 
ــی بوده اند که نه تنها در  ــلمان در طول تاریخ اولین حاکمان ــم. ما معتقدیم حاکمان مس کنی
قدس بلکه در هر سرزمینی توانستند شرایطی را ایجاد کنند که همه انسان ها با هر دینی در 
کنار هم در صلح زندگی کنند. اگر غرب خواهان صلح است ابتدا باید از استبدادگری اسرائیل 

جلوگیری کند و از سرزنش فلسطینیان مسلمان دست بردارد.
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ــرای آزادی  ــی جبهه مردمی ب ــئول دفتر سیاس مس
ــأله  ــه امام خمینی )ره( مس ــطین با بیان اینک فلس
ــطین را احیاء کردند، گفت: مقاومت به تل آویو  فلس
ــزن در رو« به اتمام  ــام را داد که دوران »ب ــن پی ای

رسیده است.

 همانطـور کـه می دانیـد در طول سـالیان 
متمادی گذشته روز جهانی قدس که توسط 
امام خمینی )ره( بنیان نهاده شـد، همواره با 
شـکوه و عظمت بسـیاری در نقاط مختلف 
جهان و به ویژه در جمهوری اسـالمی ایران 
برگزار شده است. به نظر شما دستاوردهای 

این روز چه بوده است؟
ــاه مبارک رمضان به  ــذاری آخرین جمعه از م نامگ
ــدس در حقیقت حاصل بینش  عنوان روز جهانی ق
ــان  ــگرف امام خمینی )ره( بود. از زمانی که ایش ش
ــذاری کردند، حمایتها از  ــی قدس را نامگ روز جهان
فلسطین روز به روز بیشتر شد و به طور کلی مسأله 

فلسطین احیا شد.
ــرایطی  ــال جاری در ش ــدس در س ــی ق  روز جهان
ــم و بزرگی  ــه ما با تحوالت مه ــود ک برگزار می ش
ــتیم. این  ــطین و منطقه مواجه هس ــطح فلس در س
ــته می شود که محور  ــرایطی گرامی داش روز در ش
ــالمی ایران، سوریه، لبنان  مقاومت در جمهوری اس
و فلسطین دستاوردهای زیادی را خلق کرده است. 
همین مسأله موجب شده است تا روز قدس امسال 

از اهمیت دوچندانی برخوردار باشد.
در سایه تحوالت منطقه ای و دستاوردهای مقاومت 
ــبت به  ــرائیل نس در عرصه های مختلف، اکنون اس
ــاس خطر می کند. افزون  ــدت احس آینده خود به ش
ــد که روز  ــه نیز نباید غافل ش ــن، از این نکت بر ای
جهانی قدس امسال در سایه انتفاضه مردمی بزرگ 
در قدس اشغالی برگزار می گردد. انتفاضه کنونی در 
ــتگاه های امنیتی رژیم  ــغالی به شدت دس قدس اش

صهیونیستی را نگران ساخته است.
ــه اخیر در قدس  ــطین از رهگذر انتفاض مردم فلس
اشغالی آن هم در آستانه روز جهانی قدس این پیام 
ــمن صهیونیستی مخابره  مهم و راهبردی را به دش
ــود بر فراز  ــتن پرچم خ ــد که تا زمان برافراش کردن

قدس، به مبارزه و جهاد ادامه خواهند داد.

 رژیـم صهیونیسـتی تهدید کرده اسـت که همزمـان بـا روز جهانی قدس، 
مسـجداالقصی را مـورد یورش قرار می دهـد و این درحالی اسـت که انتفاضه 
فلسطینیان در قدس اشغالی هنوز متوقف نشده است. درحال حاضر، ارزیابی شما 
از اینکه روز جهانی قدس با انتفاضه مردم فلسطین در این شهر همزمان شده 

است، چیست؟
ــت از انتفاضه در برابر رژیم  ــته هیچگاه دس ــال گذش ــطین در طول بیش از 70 س ملت فلس
صهیونیستی نکشیده است. ملت فلسطین همواره در میدان جهاد با صهیونیست ها بوده است 

و هیچگاه از این مسیر خارج نشده است.
ــهر را به فال نیک  ــطینیان در این ش ــدس با انتفاضه فلس ــدن روز جهانی ق ــا همزمان ش م
ــه ای در اراده فلسطینیان ایجاد کند.  ــتی نمی تواند خدش می گیریم. تهدیدات رژیم صهیونیس
همانطور که پیشتر نیز گفتم، ملت فلسطین تا زمان برافراشته شدن پرچم خود بر فراز قدس 

اشغالی، در مسیر جهان گام برخواهد داشت.

 چندی پیش و در آستانه روز جهانی قدس، مقاومت توانست تأسیسات اتمی 
حساس و راهبردی »دیمونا« در اراضی اشغالی را هدف قرار دهد. ارزیابی شما از 
این ضعف امنیتی آشکار صهیونیست ها آن هم در شرایطی که همچنان به تهدید 

مقاومت در نقاط مختلف ادامه می دهند، چیست؟
همانطور که می دانید، رژیم صهیونیستی همواره اینگونه تبلیغ و القا کرده است که یک رژیم 
ــت که علیرغم ارتکاب بسیاری از  ــت. این رژیم اینگونه ترویج کرده اس ــت ناپذیر اس شکس

اقدامات تروریستی در فلسطین و دیگر کشورها، هیچ قدرتی قادر به بازخواست آن نیست.
ــات حیاتی و حساس »دیمونا« در اراضی اشغالی چه اتفاقی  پس از حمله راهبردی به تأسیس
افتاد؟ اتفاقی که رخ داد، این بود که صهیونیست ها پیام مهمی را دریافت کردند. آنها این پیام 

را دریافت کردند که مقاومت در منطقه و در عرصه میدانی دست برتر را دارد.
ــت ها این پیام را دریافت کردند که مقاومت قادر است حمالت استراتژیکی را علیه  صهیونیس
ــعودی ترتیب دهد. مهمترین پیام مقاومت به صهیونیست ها در حمله به  ــاس س اهداف حس

تأسیسات دیمونا این بود که دوران »بزن در رو« به اتمام رسیده است.

 نقش جمهوری اسالمی ایران در حمایت از گروه های مقاومت در سراسر منطقه 
و بـه ویژه حمایت از گروه های مقاومت در فلسـطین را چطور ارزیابی می کنید؟ 

ثمرات حمایت های تهران از مقاومت به ویژه در فلسطین چه بوده است؟
ــور، همواره در کنار  ــالمی در این کش ــالمی ایران از زمان پیروزی انقالب اس جمهوری اس
ــه در عرصه های مختلف  ــی ک ــتاد. ایران نه تنها در عرصه اقتصادی و سیاس ــطین ایس فلس
نظامی و امنیتی نیز از فلسطین حمایت به عمل آورد. این حمایت ها امروز دیگر بر هیچکس 

پوشیده نیست.
ــور انجام داد،  ــالمی ایران پس از پیروزی انقالب در این کش اولین اقدامی که جمهوری اس
ــطین بود. از همین روی کاماًل واضح است  ــرائیل و برافراشتن پرچم فلس ــتن سفارت اس بس
ــته است؛ نقشی که در طول بیش  ــطین داش ــأله فلس که ایران نقش مهمی در حمایت از مس
ــده است. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که  ــته همواره با قدرت ایفا ش از 4 دهه گذش
حمایت های ایران پس از انقالب تنها در فلسطین محدود نشد، بلکه تهران از دیگر گروه های 

مقاومت در سایر کشورها نظیر لبنان، سوریه و… نیز حمایت کرد.

ماهر طاهر مسئول دفتر سیاسی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین:
احیای مسئله فلسطین توسط امام خمینی )ره(
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طراد حماده وزیر سابق لبنانی:

روز جهانی قـدس یک خطر دائمی برای اسرائیـل است
رامین حسین آبادیان: وزیر سابق لبنانی با بیان اینکه امام خمینی )ره( با نامگذاری روز جهانی قدس 
فتوای شرعی آزادسازی این شهر مقدس را صادر کردند، گفت: حمله موشکی به دیمونا وحشت را 

در صفوف صهیونیستها حاکم ساخت.

 همانطور که می دانید در طول سـالیان گذشـته روز جهانی قدس که توسـط 
امام خمینی )ره( بنیان نهاده شـد، همواره با شـکوه و عظمت بسـیاری در نقاط 
مختلف جهان و به ویژه در جمهوری اسـالمی ایران برگزار شـده است. به نظر 

شما دستاوردهای این روز چه بوده است؟
ــت خاصی برخوردار است و جایگاه ویژه ای  ــاره کنیم که شهر قدس از قداس باید به این نکته اش
نزد مسلمانان و جهان اسالم دارد زیرا اولین قبله مسلمانان در آنجا واقع شده است. از آنجایی که 
آزادسازی قدس اشغالی همواره یکی از وظایف مسلمانان بوده است، امام خمینی )ره( آخرین جمعه 

ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری کردند.
امام خمینی )ره( از رهگذر نامگذاری آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس 
فتوای شرعی مربوط به آزادسازی این شهر را صادر کردند. این فتوا، تمامی مسلمانان در سراسر جهان 
را ملزم به تالش برای آزادسازی قدس می کند. از سوی دیگر، نامگذاری روز جهانی قدس بار دیگر 
جایگاه ویژه این شهر مقدس را به همگان در سراسر جهان یادآوری کرد. امام خمینی )ره( با این اقدام 
خود تأکید کردند که هویت اصلی قدس باید به آن برگردانده شود. نامگذاری روز جهانی قدس موجب 

شد تا مسلمانان و آزادگان در هر سال بیش از گذشته به مسأله فلسطین تعلق خاطر پیدا کنند.

 رژیم صهیونیستی همواره به اشکال مختلف تالش کرده است تا از اهمیت روز 
جهانی قدس بکاهد. به نظر شما علت اصلی و اساسی که موجب شده است تا 

صهیونیست ها در این عرصه گام بردارند چیست؟
ــت ها را به شدت خمشگین کرد زیرا این اقدام موجب شد  نامگذاری روز جهانی قدس، صهیونیس
تا صهیونیست ها پروژه توسعه طلبانه خود علیه کشورهای اسالمی و کشورهای حامی مقاومت را 
در خطر ببینند. از همین روی، رژیم صهیونیستی به روز جهانی قدس به عنوان یک خطر دائمی 
برای خود می نگرد. درست به همین دلیل است که هر ساله در آستانه فرا رسیدن روز جهانی قدس، 

صهیونیست ها تجاوزات و جنایت های خود علیه فلسطینیان به ویژه در نوارغزه را تشدید می کنند.
با تمامی اینها، عزم فلسطینیان برای آزادسازی سرزمین خود سست نخواهد شد. فلسطینیان همچنان 
به تالش خود برای آزادسازی قدس اشغالی ادامه می دهند. این بدان معناست که تا زمانی که پرچم 

فلسطین بر فراز قدس اشغالی برافراشته نشود، فلسطینیان از مبارزه دست نخواهند کشید.

 چندی پیش و در آستانه روز جهانی قدس، مقاومت توانست تأسیسات اتمی 
حساس و راهبردی »دیمونا« در اراضی اشغالی را هدف قرار دهد. ارزیابی شما از 
این ضعف امنیتی آشکار صهیونیست ها آن هم در شرایطی که همچنان به تهدید 

مقاومت در نقاط مختلف ادامه می دهند، چیست؟
ــات راهبردی »دیمونا« در اراضی  ــک شلیک شده توسط مقاومت به نزدیکی تأسیس اصابت موش
اشغالی قدرت مقاومت در منطقه را به نمایش گذاشت. مقاومت با حمله موشکی خود این پیام را به 
صهیونیست ها مخابره کرد که در هر لحظه قادر است زرادخانه هسته ای و تسلیحاتی آن را به طور 

کامل ویران کند.
ــق مقاومت به  ــکی دقی ــر، حمله موش ــوی دیگ از س
ــامانه موشکی »گنبد  ــات دیمونا ناکارآمدی س تأسیس
آهنین« را بار دیگر آشکار ساخت. این سامانه موشکی 
علیرغم تبلیغات فراوان و گسترده پیرامون کارآمدی اش، 
باز هم نتوانست موشک شلیک شده به سمت دیمونا را 
ــن، محور مقاومت این پیام را به  رهگیری کند. بنابرای
ــت ها داد که مواضع و تأسیسات آن هدفی  صهیونیس
مستقیم برای این محور است. حمله صورت گرفته به 
ــت، زیرا موجب شد تا  دیمونا جنبه بازدارندگی نیز داش
ــت بر صفوف صهیونیست ها حاکم شود. همین  وحش
وحشت، صهیونیست ها را در موضع ضعف قرار می دهد 
و بدین ترتیب از عملیات تجاوزکارانه محتمل آن علیه 
مقاومت جلوگیری می کند. امروز دشمن صهیونیستی به 
این مسأله پی برده است که هرگونه تجاوز به مقاومت، 

تاوان سنگینی برای آن به دنبال خواهد داشت.

 نقش جمهوری اسالمی ایران در حمایت 
از گروه هـای مقاومـت در سراسـر منطقه و 
بـه ویـژه حمایـت از گروه هـای مقاومت در 
فلسـطین را چطور ارزیابی می کنید؟ ثمرات 
حمایت های تهـران از مقاومت بـه ویژه در 

فلسطین چه بوده است؟
ــالهای  ــران همواره در طول س ــالمی ای جمهوری اس
گذشته حمایت های بی وقفه ای از مسأله فلسطین به 
عمل آورده است. نامگذاری آخرین جمعه از ماه مبارک 
ــان دهنده  رمضان به عنوان روز جهانی قدس تنها نش

بخشی از حمایت های تهران از مسأله فلسطین است.
ــطین تاکنون بی حد و حصر  حمایت های ایران از فلس
بوده است و ما نمی توانیم این حمایتها را توصیف کنیم. 
حمایت های جمهوری اسالمی ایران از مسأله فلسطین 
ــی، امنیتی،  ــای مختلف سیاس ــدس در عرصه ه و ق

اقتصادی و لجستیکی قابل مشاهده است.
هدف اصلی و اساسی جمهوری اسالمی ایران از حمایت 
از فلسطین، کمک به فلسطینیان برای آزادسازی قدس 
ــتی نیز بارها اعتراف  ــغالی است. دشمن صهیونیس اش
ــطینیان  ــت که از حمایت های تهران از فلس کرده اس

نگران است.
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دوغان بکین معاون حزب رفاه جدید ترکیه:

آمریکا و اسرائیل بزرگترین ناقضان حقوق مردم فلسطین هستند

آذر مهدوان: معاون حزب رفاه جدید ترکیه معتقد است که آمریکا همانند اسرائیل نقش مهمی در 
نقض حقوق مردم فلسطین داشته است و در نتیجه همکاری ایران و ترکیه در موضوع قدس ضرورت 

بیشتری دارد.

 تا چه اندازه معتقدید که سـازمان های بین المللی توانسـته اند درباره وضعیت 
حقوق بشـر فلسطین موفق باشند؟ اگر موفق بوده اند چرا تاکنون رفتارهای ضد 

حقوق بشری اسرائیل ادامه دارد؟
تمام نهادهای بین المللی از کارنامه نامطلوب اسرائیل در موضوع حقوق بشر آگاه هستند، با این حال 
اقدامات اسرائیل را نادیده گرفته و سعی می کنند به رفتارهای ضد انسانی او مشروعیت ببخشند. به 
ــازمان ملل متحد از زمان تأسیس یعنی از سال 2006 اسرائیل  ــورای حقوق بشر س عنوان مثال ش
ــت. همچنین، مجمع عمومی سازمان ملل متحد مجموعه ای از  را در 45 تصمیم محکوم کرده اس
تصمیمات را در مورد اجرای سیاست های تهاجمی و توسعه طلبانه اسرائیل در سرزمین های اشغالی 

فلسطین اتخاذ کرده است.
ــرائیل صادر کرده است، با همه اینها  ــورای امنیت سازمان ملل نیز حدود 226 قطعنامه علیه اس ش
سیاست های ضد حقوق بشری اسرائیل همچنان ادامه دارد. ضمن اینکه دیده بان حقوق بشر گزارشی 
123 صفحه ای در مورد اسرائیل با محوریت »آپارتاید و آزار و اذیت« منتشر کرده است. حتی »کنت 
روث« مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر، اعالم کرد که مردم فلسطین صرفاً به خاطر اینکه یهودی 
نیستند از ابتدایی ترین حقوق شهروندی محروم هستند. مقامات آمریکا نیز اعالم کردند که در موضوع 
آپارتاید با دیده بان حقوق بشر هم فکر نیستند و اینگونه سربسته حمایت خود را از اسرائیل اعالم کردند.  
متأسفانه با وجود همه این گزارش ها اسرائیل که از حمایت آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد 
برخوردار است و حق وتو ایاالت متحده آمریکا برایش قدرت ایجاد کرده است، با نادیده گرفتن این 
تصمیمات بین المللی )در مجامع جهانی( سیاست های خود را علیه مردم فلسطین ادامه می دهد. البته 

نباید حمایت البی یهودی را که سرمایه ای مهم برای اسرائیل محسوب می شود را نادیده گرفت!

 چرا بیشتر قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه اسرائیل از سوی آمریکا 
وتو می شوند؟

آمریکا، اسرائیل را قابل اعتمادترین اهرم برای اجرای سیاستهای خود در خاورمیانه می داند برای همین 
امنیت خود را در گرو امنیت اسرائیل می بیند. همچنین آمریکا در منطقه غرب آسیا از سیاست هایی که 

علیه قدرت منطقه ای ترکیه، ایران و مصر به کار گرفته می شود حمایت می کند.
جای سوال است رفتار کشوری که از اشغالگری رژیم صهیونیستی در بلندیهای جوالن که جزو خاک 
سوریه است حمایت می کند و حتی ارتفاعات جوالن را متعلق به اسرائیل اعالم می کند در کدام مفاد 

حقوق بین الملل جای دارد.

 شما معتقدید کدام دولت ها بیشترین سهم را در نقض حقوق فلسطینی ها ایفا 
می کنند؟

ما معتقدیم ایاالت متحده آمریکا، همچون اسرائیل در نقض حقوق فلسطین نقش دارد. به طوری 
که در سال 1980 در نشست 2245 شورای امنیت سازمان ملل، تصمیم اسرائیل در خصوص اعالم 
قدس به عنوان پایتخت خود، محکوم شد و حتی مطابق با تصمیم اتخاذ شده به صراحت بیان شد 
که شورای امنیت این قانون اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و حتی از کشورهای عضو سازمان ملل 
متحد خواست تا با تصمیم شورای امنیت همراه باشند. نکته جالب این است که ایاالت متحده آمریکا با 
شرکت نکردن در این جلسه و وتو نکردن این تصمیم نگذاشت تا به کنجکاوی آن دوره و روابطش با 
کشورهای مسلمان آسیب برسد. دلیل این امر نگرانی آمریکا از سیاست های مخالفش در منطقه بود.

آمریکا در آن دوره سعی کرد اسرائیل را به صورت غیر مستقیم زیر چتر حمایتی خود قرار دهد. 
ــب بدون توجه به بحران یمن، موضوع سوریه، مساله لیبی  در نتیجه در یک زمان بندی مناس
و مصر، قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و اینگونه مسیر را برای انتقال 

سفارتش به بیت المقدس هموار کرد.

 بـه نظر شـما کشـور ترکیـه و ایـران در 
خصوص احقاق حق مردم فلسطین باید چه 

اقداماتی همسو با هم انجام دهند؟
ــوان در مورد حمایت  ــت که نمی ت این یک واقعیت اس
ــطین به غیر از ایران و ترکیه، از کشور دیگری  از فلس
صحبت کرد. نتیجه اقدامات دونالد ترامپ رئیس جمهور 
ــابق آمریکا در پی طرح معامله قرن و عادی سازی  س
ــرائیل در راستای منزوی کردن فلسطین و  روابط با اس
ــغالی بود. برای همین اسرائیل با ایجاد موانع  قدس اش
ــعی  ــق )باب العامود( س ــی در مقابل دروازه دمش امنیت
کرد کنترل بیت المقدس را در دست گیرد اما این بار با 
مقاومت جوانان فلسطینی مواجه شد و در نتیجه مجبور 
شد عقب نشینی کند. همانطور که امام خمینی )ره( نیز از 
اسالم آمریکایی سخن گفته بودند، باید گفت که برخی از 
حاکمان کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال حمایت 
از اسالم آمریکایی هستند و مهم ترین تهدید برای این 
حاکمان رو به رو شدن با اسالم ناب محمدی است زیرا 
بسیاری از این کشورها به نام اسالم در حال حمایت از 
منافع اسرائیل در منطقه هستند و برای آنها آینده مردم 

فلسطین اهمیتی ندارد.
ــرای محافظت از  ــن دلیل اگر ترکیه و ایران ب به همی
ــطین و دفاع از حقوق آنها با  بیت المقدس و مردم فلس
هم همکاری کنند، رژیم صهیونیستی دیگر توان نقض 

حقوق بین المللی را نخواهد داشت.
ــتگی بیشتر گروه های  آنکارا و تهران باید برای همبس
مقاومت فلسطین همکاری و همفکری کنند. همچنین 
می توانند در چارچوب بین المللی علیه اقدامات ظالمانه و 
آپارتایدی اسرائیل در قدس، کرانه باختری و غزه متحد 
ــور باید در موضوع دی هشت )گروه  شوند. هر دو کش
هشت کشور اسالمی(، فعال تر شوند. اجالس های دی 
ــت می تواند نقطه پایانی به رفتارهای غیر قانونی  هش

اسرائیل باشد.

 چرا در طرح های صلح موجود منطقه ای که 
بیشتر هم منافع اسـرائیل را برآورده می کند 

پیشرفتی حاصل نشده است؟
ــد ایران و یا ترکیه  ــا وجود قدرت های منطقه ای مانن ب
ــی کردن  ــرائیل در عمل ــرای موفقیت اس ــرایطی ب ش
ــورهایی هم که در حال  برنامه هایش وجود ندارد. کش
عادی سازی روابطشان با اسرائیل هستند بیشتر به خاطر 
محافظت از سیاست های خود در عرصه بین الملل دست 
به چنین کاری می زنند. برای همین، اینگونه طرح های 

صلح در کشورهای خودشان اجرا نخواهد شد!
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رامین حسین آبادیان: کارشناس و تحلیلگر برجسته مسائل سیاسی معتقد است که امام خمینی 
)ره( با نامگذاری روز جهانی قدس، استراتژی اصلی صهیونیست ها برای به فراموشی سپرده شدن 

مسأله فلسطین را با شکست سنگینی مواجه کرد.

 همانطور که می دانید در طول سـالیان متمادی گذشته روز جهانی قدس که 
توسط امام خمینی )ره( بنیان نهاده شد، همواره با شکوه و عظمت بسیاری در 
نقاط مختلف جهان و به ویژه در جمهوری اسالمی ایران برگزار شده است. به 

نظر شما دستاوردهای این روز چه بوده است؟
اقدام امام خمینی )ره( در نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس 
ــان به عنوان روز جهانی قدس  ــه مبتکرانه بود. نامگذاری آخرین جمعه از ماه رمض ــک اندیش ی

تاکنون دستاوردهای مهمی را به دنبال داشته است.
دستاوردهای روز جهانی قدس را می توان در 3 بخش خالصه کرد. اول اینکه، روز جهانی قدس 
موجب شد تا اندیشه »لزوم آزادسازی قدس اشغالی« برای همیشه تثبیت شود و اینگونه نباشد 
که این اندیشه مشمول مرور زمان شده و رفته رفته به فراموشی سپرده شود. بنابراین، نامگذاری 
ــمت یک هدف واحد هدایت کرد و آن، لزوم آزادسازی  ــالمی را به س روز قدس تمامی امت اس

قدس اشغالی بوده است.
دوم اینکه، نامگذاری روز جهانی قدس، سلسله تالش های بیگانگان و در رأس آنها صهیونیست ها 
ــازی قدس را تحت الشعاع قرار داد. در واقع، روز جهانی قدس متضمن این پیام  برای یهودی س
مهم است که قدس اشغالی از هویت اسالمی برخوردار است و این هویت تحت هیچ شرایطی و 

با هیچ اقدامی خدشه دار نمی شود.
ــوم اینکه، نامگذاری روز جهانی به مثابه مشخص کردن یک مأموریت مهم و اساسی برای   س
ــت. این مأموریت در حقیقت، مأموریت آزادسازی قدس اشغالی است. در  ــالمی بوده اس امت اس
واقع، روز جهانی قدس، انجام مأموریت آزادسازی قدس اشغالی را بر تمامی امت اسالمی واجب 

ساخت.

 رژیم صهیونیسـتی همواره به اشکال مختلف تالش کرده است تا از اهمیت 
روز جهانی قدس بکاهد. به نظر شـما علت اصلی و اساسـی که موجب شـده 

است تا صهیونیست ها در این عرصه گام بردارند چیست؟
ــاب باز کرده بودند و آن، به فراموشی سپرده  ــمن صهیونیستی همواره روی یک مسأله حس دش
شدن مسأله فلسطین بوده است در واقع، صهیونیست ها بر این باور بودند نسلی که از اراضی خود 
ــت اکنون دیگر زنده نیست و نسلی نیز که خارج از اراضی خود متولد شده  ــده اس بیرون رانده ش

است، دیگر سرزمین خود را فراموش کرده و به آن هیچ اهمیتی نمی دهد.
ــت ها روی مسأله مذکور حساب ویژه ای باز کرده بودند اما روز جهانی  علیرغم اینکه صهیونیس
ــد تا رؤیای آنها بر باد رود و مسأله فلسطین همواره نزد تمامی فلسطینیان، چه  قدس موجب ش
ــدند و چه آنهایی که خارج از اراضی فلسطین متولد شدند،  آنها که از اراضی خود بیرون رانده ش

زنده باقی بماند.
ــد، نامگذاری روز جهانی قدس موجب شد تا رژیم صهیونیستی در  ــاس آنچه که گفته ش بر اس
ــتراتژی خود برای به فراموشی سپرده شدن مسأله فلسطین با شکست سنگینی مواجه شود؛  اس

شکستی که صهیونیست ها اکنون به خوبی آن را پذیرفته اند.
درست به همین دلیل است که می بینیم رژیم صهیونیستی فشارهای خود بر دولت ها و ملت های 
مختلف را به منظور جلوگیری از احیای روز جهانی قدس، به کار بسته است. در حقیقت، احیای 

روز جهانی قدس، با استراتژی صهیونیست ها در تعارض است.

 چنـدی پیـش و در آسـتانه روز جهانی 
قدس، مقاومت توانسـت تأسیسات اتمی 
حسـاس و راهبردی »دیمونـا« در اراضی 
اشـغالی را هدف قرار دهد. ارزیابی شـما 
از این ضعف امنیتی آشکار صهیونیست ها 
آن هم در شـرایطی که همچنان به تهدید 
مقاومـت در نقاط مختلف ادامـه می دهند، 

چیست؟
ــان داده که همواره با اقدامات ابتکاری  مقاومت نش
خود دشمن صهیونیستی را به شدت غافلگیر کرده 
ــمن صهیونیستی ثابت کرده  است. مقاومت به دش
ــا در مرحله حرف و کالم  ــت که تهدیداتش تنه اس
ــد و با عمل و اقدام همراه خواهد بود.  باقی نمی مان
حمله به تأسیسات راهبردی »دیمونا« و نیز عملیات 
منفجر ساختن کارخانه موشک سازی »تومر« جنبه 

عملیاتی تهدیدات مقاومت را به دشمن نشان داد.
ــله عملیات های امنیتی اخیر در اراضی اشغالی  سلس
ــه احیای روز جهانی  در حقیقت مظاهر میدانی اندیش
ــمن  ــوند. به عقیده من دش ــوب می ش ــدس محس ق
صهیونیستی پیام این عملیات ها در آستانه روز قدس 

را دریافت کرد.

 نقش جمهوری اسالمی ایران در حمایت 
از گروه هـای مقاومت در سراسـر منطقه و 
بـه ویژه حمایـت از گروه هـای مقاومت در 
فلسطین را چطور ارزیابی می کنید؟ ثمرات 
حمایت هـای تهران از مقاومـت به ویژه در 

فلسطین چه بوده است؟
مقاومت در منطقه به ویژه در فلسطین با حمایت های 
جمهوری اسالمی ایران بیش از پیش قدرت پیدا کرد. 
ــالمی ایران در طول سال های گذشته  جمهوری اس
ــازی قدس« را به یک اصل ثابت و  ــه »آزادس اندیش

بدون تغییر تبدیل کرد.
ــرات حمایت های تهران از  این یکی از مهمترین ثم
مقاومت به شمار می رود. از همین روی، ما می توانیم 
بگوییم که جمهوری اسالمی ایران در اهداف خود از 
نامگذاری روز جهانی قدس و حمایت از مقاومت، به 

پیروزی دست یافت.
امروز قدرت مقاومت در فلسطین در سایه حمایت های 
ــیده است که  ــالمی ایران به حدی رس جمهوری اس
ــطینی قادر هستند قدرت ارتش تا بن  گروه های فلس

دندان مسلح رژیم صهیونیستی را به چالش بکشانند

امین حطیط استراتژیست لبنانی:

امام خمینی)ره( استراتژی اصلی تل آویو در فلسطین را به شکست کشاند
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نصر الشمری معاون دبیرکل جنبش مقاومت اسالمی »نجباء«:

دست برتر مقاومت در نبرد شمشیر قدس

ــرکل »نجباء« با تأکید بر اینکه مقاومت  معاون دبی
ــی  ــطینیان از هیچ تالش عراق برای کمک به فلس
فروگذار نمی کند، از در اختیار داشتن تسلیحاتی خبر 
ــغالی را هدف قرار  داد که می تواند عمق مناطق اش

دهد.

 سـازمان حشـد شـعبی عراق بـا صدور 
بیانیـه ای اعالم کرده اسـت کـه از مقاومت 
فلسـطین حمایـت می کنـد. حمایت هـای 
حشـد شـعبی به طور عام و جنبش مقاومت 
اسـالمی نَُجبـاء به طـور خـاص از مقاومت 
اسـالمی فلسطین در چه زمینه هایی صورت 

می پذیرد؟
ما در مقاومت اسالمی عراق در دفاع از برادرانمان در 
مقاومت فلسطین و ملت عزیز فلسطین از هیچ تالشی 
ــرعی و  فروگذار نخواهیم کرد. این نه تنها وظیفه ش
ــی مهم از عقیده اسالمی ما و  اخالقی ما بلکه بخش

یک مؤلفه اساسی در پیام و اندیشه ماست.
ــطین هستیم؛ از  لذا ما آماده حمایت از مقاومت فلس
سالح و انتقال تجربه گرفته تا مشارکت مستقیم در 
نبرد علیه این رژیم غاصب. ما تجارب و تسلیحاتی 
ــق این رژیم  ــه می تواند به عم ــار داریم ک در اختی

غاصب برسد.

 گروه هـای مقاومـت فلسـطین در جریان 
نبرد شمشیر قدس علیه رژیم صهیونیستی، 
با رونمایی از تجهیزات جدید و پیشرفته ای 
مانند موشـک »حاج قاسم سلیمانی« معادله 
جدیدی را به دشمن تحمیل کرده اند. ارزیابی 
شما از قدرت موشکی مقاومت در این کارزار 

چیست؟
قدرت موشکی مقاومت فلسطین پایه های جدیدی 
ــتی ایجاد کرده و  برای مبارزه علیه رژیم صهیونیس
ــت که در آن،  ــه ای با قواعد تازه رقم زده اس معادل
ابتکار عمل در اختیار مقاومت و کل مناطق اشغالی 

در تیررس است.
ــب با  ــروی بازدارندگی نه تنها متناس ــن نی  همچنی
حمالت صهیونیست ها، بلکه نسبت به آن از سطحی 
باالتر برخوردار است؛ به طوری که باعث خواهد شد 
این رژیم غاصب قبل از هر اقدام احمقانه ای چندین 

بار محاسبات خود را مرور کند.

 در جریان نبرد کنونی شاهد حمالت موشکی و راکتی از جنوب لبنان و سوریه 
به اراضی اشغالی بودیم؛ اقدامی که تعبیر پیکره واحد محور مقاومت در منطقه را 
بار دیگر به اذهان متبادر سـاخت. به نظر شما آیا می توان گفت که این تعبیر در 

عرصه عمل نیز مصداق پیدا کرده و دیگر یک تئوری نیست؟
ــت، این یک بنیان اعتقادی اسالمی است که رسول اعظم صلی اهلل علیه وآله فرموده اند:  نخس
ــاس نکند، حتمًا غافل  ــتند. هرکس این امر را احس ــلمانان و مؤمنان مانند یک بدن هس مس
ــت که می توان به شهادت  ــده اس ــت. این اصل در میادین و صحنه های زیادی متبلور ش اس
ــتی در لبنان اشاره کرد. همچنین  ــپاه پاسداران در مبارزه علیه رژیم صهیونیس فرماندهان س
ــم داعش در  ــتانی که در نبرد علیه تروریس ــان و مجاهدان لبنانی، عراقی و افغانس فرمانده

سوریه و عراق به شهادت رسیدند، بر اساس این اصل بوده است.
ــش انصاراهلل در یمن  ــتیبانی بزرگ از مجاهدان جنب ــتا همچنین می توان به پش در این راس
عزیز مقابل تجاوزات ائتالف صهیونیستی- وهابی اشاره کرد. امروز خون این عزیزان با هم 
ــته تا از آرمان بزرگ آزادسازی  ــت ها به هم پیوس درآمیخته، قلب ها به هم گره خورده و دس
ــارکت در کنار ملت عزیز فلسطین با همه امکانات مان  ــطین حمایت کنند. ما برای مش فلس

سراپا آرزو و اشتیاق هستیم.

 به نظر می رسد که ایاالت متحده همچنان قصد خروج از خاک عراق را ندارد. 
در این میان، اقدام عملی درخوری نیز برای اجرای مصوبه پارلمان مبنی بر اخراج 
آمریکایی ها انجام نشده است. در صورت تداوم این اشغالگری، راهکار و گزینه 

مقاومت چه خواهد بود؟
ــدان  می در  را  آن  ــرای  اج و  ــه  گرفت را  ــود  خ ــم  تصمی ــراق  ع در  ــالمی  اس ــت  مقاوم
ــغالگر  اش ــای  نیروه ــردن  ک ــور  مجب راه  ــا  تنه ــالح،  س ــی  یعن ــت.  اس ــرده  ک ــاز  آغ
ــده  ــاب ش ــج و حس ــه تدری ــت ب ــات مقاوم ــت و عملی ــراق اس ــرک ع ــه ت ــی ب  آمریکای

شدت می گیرد.
مهم ترین نکته ای که در طول دوره گذشته اثبات شده، این است که هیچ پایگاه یا موجودیت 
نظامی آمریکا دور از دسترس مقاومت نیست. در هر وجب از خاک عراق می توانیم به آن ها 
ــیم. همان طور که در بغداد یا جنوب، امنیت ندارند، در پایگاه های عین االسد و الحریر یا  برس

هرجای دیگر نیز امنیت نخواهند داشت.
ــع از نظر روانی قادر  ــات ضعیف دولت، باید بگویم که آن ها در واق ــتی و اقدام در مورد سس
ــتند و هنوز هم برای طوالنی کردن مدت اقامت اشغالگران، به  به ایجاد چنین گفتمانی نیس
ــوند و پشت نظامیانی که نتوانسته اند از آن ها محافظت کنند،  ــل می ش بهانه های واهی متوس

پناه می گیرند.
ما در مقاومت به این ناتوانی دولت اهمیت نمی دهیم، بلکه به راه خود ادامه می دهیم. سالح 
ما قانونی است و آن را نه تنها تا آزادی عراق، بلکه تا زمان آزادسازی مسجداالقصی از چنگ 

رژیم صهیونیستی زمین نخواهیم گذاشت.
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ــخنگوی »حماس« با بیان اینکه مقاومت تاکنون تنها از بخشی  رامین حسـین آبادیان: س
ــش از 6 میلیون  ــت، گفت: بی ــتفاده کرده اس ــیر قدس« اس ــدرت خود در نبرد »شمش از ق

شهرک نشین از ترس موشک های مقاومت به پناهگاه ها فرار کرده اند.

 گروه هـای مقاومـت در نوار غزه در حمایت از قدس اشـغالی و نیز حمایت از 
مقدسات فلسطینیان و به ویژه مسجداالقصی وارد نبرد »شمشیر قدس« شدند. 
ارزیابی شـما از این نبرد چیسـت و تاکنون چه دستاوردهایی را محقق ساخته 

است؟
عملیات »شمشیر قدس« علیه رژیم صهیونیستی تاکنون دستاوردهای متعددی را خلق کرده 
ــمن صهیونیستی مخابره کرد، این  ــت. یکی از مهمترین پیام هایی که این عملیات به دش اس
بود که تمامی اراضی فلسطین در حمایت از قدس شریف آماده هستند و نمی توان در اراضی 
اشغالی تقسیم بندی جغرافیایی ایجاد کرد. امروز تمام ملت فلسطین در حمایت از قدس وارد 

نبرد با صهیونیست ها شده اند.
ــتاخانه به  ــت که تا زمان عدم توقف تجاوزات گس ــتی این اس ــمن صهیونیس پیام ما به دش
ــکی مقاومت نیز متوقف نمی شوند. از جمله دستاوردهایی که  ــجداالقصی، حمالت موش مس
مقاومت در جریان نبرد با صهیونیست ها محقق کرد، این است که توانست با قدرت موشکی 

خود معادله جدیدی را به این رژیم تحمیل کند.
 

 مقاومت فلسـطین طی روزهای گذشته از موشـک های زیادی رونمایی کرده 
است. شلیک موشک های جدید و پیشرفته به سمت مواضع رژیم صهیونیستی 

حامل چه پیام یا پیام هایی برای این رژیم بوده است؟
ــطین به رژیم صهیونیستی ارسال کرد، این بود که هرچقدر هم  پیام مهمی که مقاومت فلس
ــطینیان را تشدید کند، مقاومت نیز از  این رژیم اقدامات خصمانه و قلدرمآبانه خود علیه فلس

قدرت بیشتری برای مقابله با آن برخوردار خواهد بود.
مقاومت از تمام توان خود برای رویارویی با صهیونیست ها بهره برداری می کند. باید بگویم 
که گروه های مقاومت فلسطین تاکنون از تماِم قدرت خود در عرصه نظامی و میدانی استفاده 
ــی از قدرت مقاومت  ــت ها تاکنون دیده اند، تنها بخش نکرده اند. بنابراین، آنچه که صهیونیس

است.

عبداللطیف القانوع سخنگوی جنبش حماس:

درسی فراموش نشدنی به تل آویو دادیم
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مقاومت قادر است هیبت رژیم صهیونیستی را درهم بشکند؛ کما اینکه تاکنون نیز چنین کاری 
ــیار فراتر از سطح کنونی است و صهیونیست ها باید به  ــت. قدرت مقاومت بس را انجام داده اس
ــند. امروز ما شاهد آن هستیم که تمامی فرودگاه ها و مؤسسات  ــأله واقف باش خوبی به این مس
ــتی به دلیل حمالت موشکی مقاومت تعطیل شده اند. بیش از 6 میلیون  حیاتی رژیم صهیونیس

شهرک نشین در پناهگاه ها به سر می برند و این تنها بخشی از قدرت مقاومت است.

 همانطور که می دانید سران عرب تاکنون مواضع سرسختانه ای در برابر رژیم 
صهیونیستی اتخاذ نکرده اند. ارزیابی شما از این مسأله چیست؟

ــغالی و  ــورهای عربی در قبال تحوالت قدس اش ــران کش ــت که مواضع س واقعیت این اس
حمالت رژیم صهیونیستی مطلوب نیست. آنچه که سران کشورهای عربی باید انجام دهند، 
ــطین و مقاومت است. سران کشورهای عربی در وهله اول باید تمامی  حمایت فراگیر از فلس

توافقنامه های عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را لغو کنند.
ــتی تاکنون متحمل ضربات مهلکی از سوی گروه های مقاومت در فلسطین  رژیم صهیونیس
ــت. بنابراین، این رژیم نمی تواند با توافقنامه های عادی سازی روابط با کشورهای  ــده اس ش
عربی برای خود مشروعیت کسب کند. به هر حال، آنچه که کشورهای عربی در حال حاضر 

باید انجام دهند، توقف روابط خود با رژیم صهیونیستی و حمایت از مقاومت است.

 صهیونیست ها از انتشار آمار و ارقام مربوط به خسارت های انسانی و مادی خود 
در نبرد شمشیر قدس امتناع می کنند. این در حالی است که بر اساس بخشی از 
اخبار منتشر شده آنها متحمل خسارت های زیادی شده اند. این مسأله را چطور 

می بینید؟
ــی را به دشمن صهیونیستی دادند  ــیر قدس درس ــطین در نبرد شمش گروه های مقاومت فلس
ــطین با هدف قرار دادن عمق  که این رژیم آن را هرگز فراموش نخواهد کرد. مقاومت فلس
ــتی در تل آویو درسی به آن داد که هیچگاه فراموش نکند. گروه های  امنیتی رژیم صهیونیس
ــیمیایی و فرودگاه های رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند.  مقاومت فلسطین تأسیسات ش
ــتند و  ــطینیان عاجز هس ــت ها از مقابله با حمالت فلس ــان داد که صهیونیس نبرد کنونی نش

سرگردان شده اند.
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ــازی نمی تواند  ــت موضوع عادی س ــناس ترکیه ای معتقد اس :»آذر مهدوان- رؤیا فریدونی: »چنگیز تومار« کارش
تاثیری در رفتار اسرائیل داشته باشد بلکه مسیر را برای اعمال ظلم و استبداد این رژیم هموارتر خواهد کرد.

 دالیل و اهداف رژیم صهیونیستی از تشدید اوضاع در قدس از جمله اخراج ساکنان فلسطینی 
از محله شیخ جراح و یورش و محاصره مسجداالقصی چیست در این برهه از زمان چیست؟

هدف نهایی آنها کاماًل مشخص است. تجاوز اسرائیل با هدف یهودی سازی کامل قدس، تخریب بناهای اسالمی 
در مسجد االقصی و بازسازی »معبد سلیمان« انجام می شود. هر دو مکان دارای اهمیت و ارزش هستند. این محله 
از اهمیت نمادین برخوردار است. مسجد االقصی نیز اولین قبله همه مسلمانان، محل معراج پیامبر )ص( و یکی از 

مراکز تاریخ و فرهنگ اسالمی است.

 همانطور که می دانید اسرائیل در حال حاضر با بحران سیاسی و امنیتی در داخل مواجه است 
و بسـیاری بر این باورند که اقدامات تجاوزکارانه اخیر رژیم صهیونیسـتی با هدف سـرپوش 

گذاشتن بر بحران های داخلی اسرائیل صورت می گیرد، نظر شما چیست؟
این چهارمین بار در دو سال اخیر است که پس از چهار انتخابات، نتانیاهو در تشکیل کابینه جدید دولتش شکست 
می خورد. نتانیاهو برای حل این بحران سیاسی از مسئله قدس، شیخ جراح و مسجداالقصی در جهت جلب حمایت 

راست گرایان افراطی استفاده می کند.
 

 برخی بر این باور بودند که عادی سازی روابط بعضی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی 
به احقاق حقوق ملت فلسطین کمک خواهد کرد اما در عمل شاهد هستیم این اتفاق رخ نداد و 
رژیم صهیونیسـتی کماکان به جنایات و تجاوزات خود در فلسطین ادامه می دهد. نظر شما در 

این باره چیست؟
هیچ چیز به غیر از قدرت نمی تواند مانع اقدامات رژیم صهیونیستی شود. موضوع عادی سازی نمی تواند تأثیری در 

رفتار اسرائیل داشته باشد بلکه مسیر را برای اعمال ظلم و استبداد این رژیم هموارتر خواهد کرد.
تا قدرت های دولتی همگام با هم در مقابل اسرائیل قرار نگیرند، این رِژیم به حمالت تجاوزکارانه خود در راستای 
ــطین و یهودی سازی در سرزمین های اشغالی ادامه خواهد داد. مساله عادی سازی موجب  از بین بردن هویت فلس
ــطین دیگر به عنوان موضوع جهان اسالم و جهان عرب مطرح نباشد در اصل عادی  ــد که موضوع فلس خواهد ش

سازی روابط مساله فلسطین را تبدیل به مساله فلسطین- اسرائیل خواهد کرد.

چنگیز تومار کارشناس مسائل خاورمیانه:

تنها زور و قدرت مانع اقدامات اسرائیل می شود
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ــخنگوی جنبش »جهاد  رامین حسـین آبادیان: س
اسالمی« فلسطین با بیان اینکه ابتکار عمل در نبرد 
ــتان مقاومت است، گفت: این  کنونی در غزه در دس
گروه های مقاومت هستند که زمان پایان جنگ را 

تعیین می کنند نه صهیونیستها

 جناب طارق السـلمی، شـرایط کنونی در 
اراضی اشـغالی را چطور ارزیابی می کنید؟ با 
توجه به اینکه رژیم صهیونیسـتی همچنان 
به تجاوزات گسـترده خود در نوارغزه ادامه 
می دهـد، موضـع مقاومـت در ایـن زمینـه 

چیست؟
ــطین  ــالمی فلس ــت که مقاومت اس واقعیت این اس
ــع رژیم  ــکی خود به مواض ــالت موش ــذر حم از رهگ
ــکارش را اعالم کرد و آن، این  ــتی پیام آش صهیونیس
ــرد خود با تل آویو  ــت که در میدان درگیری، به نب اس
ادامه خواهد داد. گروه های مقاومت فلسطین بر تداوم 
نبرد با دشمن صهیونیستی که بدترین جنایت ها را علیه 

فلسطینیان مرتکب می شوند، اصرار دارند
رژیم صهیونیستی از چند روز گذشته تاکنون مناطق 
مسکونی و منازل غیرنظامیان فلسطینی را به شدت 
بمباران کرده و موجب آوارگی شمار زیادی از مردم 
ــت. آنها این جنایت ها را در برابر  فلسطین شده اس
دیدگان جهانیان انجام می دهند. با این حال، جامعه 
بین المللی در قبال این جنایت ها سکوت پیشه کرده 
است. پیام ما به اشغالگران این است که میدان نبرد 

را ترک نمی کنیم و به مبارزه ادامه خواهیم داد.

خواسـتار  اروپایـی  کشـورهای  برخـی   
توقف عملیـات نظامی مقاومـت علیه رژیم 
صهیونیسـتی شـده اند. مصر نیز از سـوی 
مقامـات تـل آویو توقـف حمالت مذکـور را 
خواسـتار شده اسـت. دیدگاه شـما در این 

زمینه چیست؟

ــد دارند. گروه های  ــر بر لزوم تداوم حمالت تأکی ــطینی در حال حاض ــی مجاهدان فلس تمام
ــطین جملگی معتقدند که مقاومت تنها گزینه است و باید ادامه یابد. گروه های  مقاومت فلس
ــده اند و اکنون که بدترین  ــات فلسطین تشکیل ش ــرزمین و مقدس مقاومت برای دفاع از س

جنایت ها علیه فلسطینیان صورت می پذیرد، مقاومت نمی تواند حمالتش را متوقف سازد.
ــیر کنونی خود ادامه خواهد داد و تحت تأثیر  ــد، مقاومت به مس ــاس آنچه که گفته ش  بر اس
خواسته های متحدان رژیم صهیونیستی این حمالت را متوقف نخواهد کرد. این پیامی است 

که خود صهیونیست ها نیز آن را دریافت کرده اند.

 گروه های مقاومت فلسطین طی روزهای گذشته حمالت موشکی گسترده ای 
را به مواضع رژیم صهیونیستی ترتیب داده اند. آیا این حمالت ادامه پیدا خواهد 

کرد؟
ــتی ادامه می یابد. مقاومت آماده است تا  ــکی مقاومت به رژیم صهیونیس قطعًا حمالت موش
خود را به عنوان دژی مستحکم در برابر صهیونیست ها قرار دهد. موشک هایی که به سمت 

اراضی اشغالی شلیک شدند جملگی مایه مباهات و افتخار امت عربی و اسالمی هستند.
ــتی نشان داد که هیچ  ــترده خود به مواضع رژیم صهیونیس ــکی گس مقاومت با حمالت موش
ــمنی مواجه هستیم که از ارتکاب  ــینی از میدان نبرد ندارد. ما با دش تصمیمی برای عقب نش
هیچ جنایتی ابایی ندارد. بنابراین، الزم است که با تمام قدرت خود در برابر آن ظاهر شویم. 

صهیونیست ها مسئول پیامدهای جنایت هایشان هستند.
ــطین  ــتان گروه های مقاومت فلس باید بگویم که امروز ابتکار عمل در عرصه میدانی در دس
ــتند که می توانند زمان پایان نبرد را مشخص کنند و  ــطینی هس قرار دارد. این گروه های فلس

نه سران رژیم صهیونیستی.

 به نظر می رسد که اخیراً مقامات رژیم صهیونیستی شرط و شروطی را برای 
تحقق آتش بس مطرح کرده اند. موضع گروه های مقاومت در قبال این شرط و 

شروط چیست؟
این مقاومت است که می تواند شروط خود را به دشمن صهیونیستی تحمیل کند. این قدرت 
ــان داد که تنها با دشمن صهیونیستی  ــت. مقاومت نش ــده اس از رهگذر ادامه نبرد حاصل ش
ــت؛ یک پروژه آمریکایی،  ــتکباری در منطقه مواجه اس ــت بلکه با یک پروژه اس مواجه نیس
ــا امنی در آن  ــروزی در منطقه و ایجاد ن ــی از این پروژه جنگ اف ــتی. هدف اصل صهیونیس

است.
به همین دلیل، مقاومت اسالمی به امت های عربی و اسالمی می گوید آنچه که در فلسطین 
می گذرد، تنها نمونه ای از جنگی است که ممکن است به تمامی کشورهای عربی و اسالمی 
ــیده شود. بنابراین، همگان باید با تمامی قدرت و ظرفیت خود از گزینه مقاومت حمایت  کش

به عمل آورند تا دژ مستحکمی در برابر دشمن صهیونیستی باشند.

طارق السلمی سخنگوی جنبش جهاد اسالمی فلسطین:

در جنگ با صهیونیست ها ابتکار عمل در دست مقاومت است
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ــخت گروه های مقاومت فلسطین با رژیم  امیرمحمد اسـماعیلی، وحید پورتجریشـی: نبرد س
صهیونیستی تحت عنوان »شمشیر قدس« سرانجام پس از گذشت 12 روز به پایان رسید. همانطور 
که پیش بینی می شد، رژیم صهیونیستی علیرغم رجزخوانی های فراوان، تحت فشار حمالت موشکی 
و گسترده گروه های مقاومت در نهایت تَن به پذیرش آتش بس داد. صهیونیست ها در حالی میدان 
نبرد با مقاومت فلسطین را ترک کردند که در نهایت مجبور شدند نسبت به توقف تجاوزات خود در 

منطقه »شیخ جراح« به گروه های مقاومت تضمین هایی بدهند.
ــت که خود را به عنوان یک دولت یهودی جا می زند  ــرائیل این اس واقعیت ماهیت جعلی رژیم اس
حال آنکه نیمی از مردمانش غیر یهود هستند و تل آویو برای سرپوش گذاشتن روی این واقعیت، 
ــت. اگر رژیم صهیونیستی همچنان بر افراط گرایی خود  ــرکوب فلسطینی ها روی آورده اس به س
پافشاری کند و سیاستمداران سنتی آمریکا هم از آنها حمایت کنند، مقاومت فلسطین نیز همچنان 
بی وقفه تا احقاق حق خود به مبارزه ادامه می دهد و این می تواند به منزله آخرین فصل از داستان 

صهیونیسم باشد.
دیده بان حقوق بشر با انتشار گزارشی، اسرائیل را رژیم آپارتاید و موجب آزار و شکنجه فلسطینی ها 
معرفی کرده است. اندیشکده »کارنگی« هم در گزارشی که در آن شواهدی مبنی بر آپارتاید بودن 
اسرائیل ارائه شده از دولت آمریکا خواسته تا با اعمال فشار بر تل آویو، این رژیم را به رعایت برابری 

در سرزمین های اشغالی وادار کند.
در همین راستا، خبرگزاری مهر گفتگویی تفصیلی با »تیم اندرسون«، مدیر »مرکز مطالعات ضد 
ــیدنی در استرالیا داشته است. اندرسون سابقه بیش از 30 سال تدریس و پژوهش در  هژمونی« س
دانشگاه های مختلف استرالیا در زمینه های مختلفی همچون حقوق بشر با تمرکز بر مناطق آسیا – 

پاسیفیک، آمریکای التین و خاورمیانه را در کارنامه خود دارد.
در ادامه، متن گفتگوی تفصیلی با این متفکر تقدیم حضورتان می شود.

 ارزیابی شما از جنگ ۱۲ روزه غزه چیست؟
ــته از آهنگ آرام  ــتعماری رژیم صهیونیستی نشان دهنده ناامیدی برخاس ــونت اس موج اخیر خش
پاکسازی نژادی و این واقعیت است که با فرسایشی شدن راه حل دو دولتی، یک رژیم آپارتاید به 
شکلی فزاینده پیش چشم جهان در حال شکل گیری است که همین موضوع، مشروعیت استعمار 

اسرائیل را بیش از پیش تهدید می کند.
ــیخ جراح( و مقاومت در برابر کوچاندن  ــازی نژادی در بیت المقدس شرقی )ش ــه فوری پاکس ماش
فلسطینیان و در پی آن تجاوز به غزه، بار دیگر چکیده شده است. فرماندهان نظامی اسرائیلی حمالت 
دوره ای به غزه را به عمل »چمن زنی« تشبیه کرده اند و قتل عام ها و نابودی زیرساخت ها به منظور 

ایجاد رعب و وحشت و با هدف ساکت کردن کل مردم غزه صورت می گیرد.
ــاخه اصلی عمده را در بر می گیرد. شاخه فاشیست آنکه به وضوح هیچ  ــتی دو ش پروژه صهیونیس
اهمیتی به چهره بین المللی خود قائل نبوده و در راستای سرقت اراضی و خونریزی به جلو می رود 

و معتقد است هرچه زمین بیشتری غصب شود، بهتر 
ــت. برخی از رهبران آنها حتی از حامی اصلی خود،  اس
ــتفاده می کنند.  رئیس جمهور »جو بایدن« نیز سوءاس
ــیر  ــت که جو بایدن از مس دلیل این اقدام هم آن اس
ــت.  ــده اس ــرائیل( منحرف ش ترامپ )در خصوص اس
ــنگتن(،  ــکار تل آویو )بر روی واش علیرغم تأثیرات آش
شاخه فاشیست همچنان درگیر ترس از خیانت حامیان 
آمریکایی خود است. آنها از معامله بایدن با ایران هراس 
دارند، از پیروزی دمشق در سوریه و حزب اهلل در لبنان. 
با این حال، آنها کمتر نگرانی نسبت به تصویر خود در 

اذهان عمومی جهان دارند.
ــیار از  ــت های لیبرال بس ــوی دیگر، صهیونیس  از س
چهره ایجاد شده از سرزمین موعود در ذهن جهانیان 
عصبانی هستند و به خوبی نیز آگاه هستند که سقوط 
افسانه تشکیل دو دولت به معنای تقویت کمپین ضد 
ــرائیل( است. آنها این موضوع را به  آپارتاید )علیه اس
چشم یک تهدید واقعی نگاه می کنند؛ به ویژه اینکه 
ــطینی که جمعیت آنها به  تعداد زیادی از اعراب فلس
ــد و یهودیان اسرائیلی  حدود 6.8 میلیون نفر می رس
ــیاری  ــتند. بس ــبتاً برابر برخوردار هس ــوق نس از حق
ــر کمپین ضد آپارتاید  ــز می دانند که هرگز در براب نی
پیروز نخواهند شد؛ و همچنین آنها تمایل ندارند )به 
دالیل مربوط به تصویر شخصی خود( از یک سیستم 
ــل نیز »ایهود  ــد. به همین دلی ــتی دفاع کنن فاشیس
ــت وزیران پیشین  باراک« و »ایهود اولمرت« نخس
اسرائیل نسبت به حرکت آرام به سمت یک مناقشه 
ضد آپارتاید با هدف تشکیل یک کشور دموکراتیک 
ــیدن به چنین  ــدار داده اند. آنها صراحتاً رس واحد هش
ــته اند. به  ــرائیل دانس نقطه ای را به معنای پایان اس
عنوان مثال، »آری شاویت«، صهیونیست لیبرال در 
سال 2016 نوشت: »وضعیت تشکیل یک کشور واحد 
ــدن به یک غده سرطانی است که  در حال تبدیل ش
خیلی زود به نقطه ای بدون بازگشت خواهد رسید«. 

تیم اندرسون محقق و پژوهشگر استرالیایی:

اهمیت مقاومت مردمی فلسطین از دید الگوسازی
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وی همچنین نوشت: »در صورتی که استعمار کرانه 
ــم تا  باختری رو به افزایش بگذارد، پروژه صهیونیس
ــال 2025 پایان خواهد یافت. ما هم اکنون نیز از  س

نقطه بدون بازگشت عبور کرده ایم«.
شاویت همچنین اخیراً نوشت: »اگر اسرائیلی سازی و 
یهودی سازی اجزای اصلی هویت ما را تشکیل ندهند 
ــت داشته باشیم،  و اگر ما یک گذرنامه خارجی در دس
یعنی آن اتفاق رخ داده است. ما باید خدا حافظی کنیم. 
ــکو یا  ــای خود را برداریم و به سان فرانسیس چمدان ه
ــیاری از استعمارگران نیز دو  برلین برویم )2021(. بس

تابعیتی هستند«.
ــه خود، علیرغم جناح گرایی و  مقاومت مردمی به نوب
شکست در اتخاذ رهبری واحد، قاطعانه ایستاده است. 
آنها در راستای بازدارندگی به حمالت متجاوزانه اسرائیل 
پاسخ خواهند داد و قادر به انجام این کار نیز هستند؛ اما 
این اقدام آنها بیش از آنکه به منزله پیشرفت در توانایی 
نظامی تلقی شود، بیشتر از دید »الگو سازی« اهمیت 
دارد. به طور کلی در استعمار صهیونیست ها تناقضات 
ــتر و این امر منجر به ایجاد واکنش های شدیدتر  بیش

خواهد شد.

 بـه نظـر شـما رژیـم صهیونیسـتی بـه 
سیاست های توسـعه طلبانه خود در اراضی 

اشغالی فلسطین پایان خواهد داد؟
ــی از منازعات دوره ای نیست و من  به نظرم این بخش
فکر می کنم تا زمانی که نظام آپارتاید در سرزمین های 
ــد، مقاومت داخلی نیز وجود  ــغالی وجود داشته باش اش
ــت. همزمان با افزایش میزان تناقضات و  خواهد داش
تضادهای داخل رژیم صهیونیستی، در بلندمدت، مساله 
اتحاد میان فلسطینیان و مقاومت منطقه ای بسیار مهم 
ــروعیتی )رژیم  ــد بود. چنین مقاومت و عدم مش خواه
صهیونیستی(، بسیاری از نقشه های صهیونیست ها را 
ــتر، شاهد مورد مشابه  نقش بر آب خواهد کرد. ما پیش

این موضوع در آفریقای جنوبی بوده ایم.
رژیـم  متجاوزانـه  اقدامـات  عواقـب   

صهیونیستی چه خواهد بود؟

جنگ های منطقه ای نشان داد که نقشه واشنگتن برای ترسیم خاورمیانه جدید با شکست مواجه 
شده است. در تمامی منطقه، تنها لیبی همچنان بدون دولت باقی مانده است. سازش در روابط با 
اسرائیل توسط برخی از کشورهای منطقه )مانند امارات، بحرین و مراکش( به تازگی اختالفات واقعی 
را آشکار کرده است. با این وجود مقاومت در مرحله ای که من آن را »قمار بازنده« در این جنگ ها 
می نامم، پیروزی به دست نخواهد آورد، مگر اینکه وحدت اساسی میان آنها وجود داشته باشد. قانون 
تفرقه بینداز و حکومت کن، همچنان به عنوان استراتژی کلیدی دشمن در لبنان، سوریه، عراق و 
یمن محسوب می شود. نسخه دیگر این قانون نیز در فلسطین در حال پیاده سازی است. دشمن 
در حال بازی با تمامی شاخه های مقاومت در راستای تضعیف آنها بوده و از این راه باعث به تعویق 

افتادن پیروزی قاطع و ]نهایی[ گروه های مقاومت می شود.

 به نظر شما هدف رژیم صهیونیستی از جنایات و اقدامات تجاوزکارانه خود در 
فلسطین چیست؟

شاخه فاشیست اسرائیلی ها بدون اینکه به عواقب اقدامات خود فکر کند، تصور می کند که می تواند 
به صورت نامحدود دست به سرقت زمین های فلسطینیان بزند. لذا اقداماتی چون »اصالح چمن ها« 
و نسل کشی های دوره ای به اقدامات روزمره آنها در جهت ایجاد ارعاب تبدیل شده اند. هنوز شاخه 
تحت رهبری نتانیاهو به شکل مؤثری رؤیای صهیونیست های لیبرال برای تشکیل یک دولت عربی 
محدود و تابع که می تواند به پیشبرد پروژه صهیونیستی آنها کمک کند را در معرض نابودی قرار 

داده است.
 آیا می توان چنین استدالل کرد که موازنه قوا در خاورمیانه به نفع محور مقاومت 

تغییر کرده است؟
بله؛ تحوالت جاری منطقه به نفع محور مقاومت تغییر کرده است. رژیم های سیاسی غرب آسیا در 
حال مجبور شدن به استقبال از مقاومت هستند. آنچه در این میان به عنوان حلقه مفقوده مطرح 
است، نمایش وحدت بیشتر برای کمک به اخراج نیروهای اشغالگر )به ویژه از افغانستان، عراق و 
سوریه( است، نیروهایی که پناهگاه امن تروریست های مزدور و بی ثبات کننده هستند. هر زمان 

چنین وحدتی ایجاد شد، آن موقع زمان آزادسازی بلندی های جوالن به عنوان قدم بعدی است.

 چرا سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد و دولت های عربی همواره 
در برابر جنایات رژیم صهیونیستی سکوت می کنند؟

ــترده ای ضد صهیونیست و طرفدار حقوق فلسطینیان  ــازمان ملل به شکل گس مجمع عمومی س
ــط هرم آمریکا، انگلیس و فرانسه از ایفای هرگونه نقش سازنده ای  ــت؛ اما شورای امنیت توس اس
ــتند که جنگ های قرن 21 را با عنوان »خاورمیانه جدید« به  ــود. این اعضای ناتو هس منع می ش
راه انداخته اند و همین دولت ها منجر به بازماندن شورای امنیت سازمان ملل از ایفای وظیفه اصلی 
خود یعنی جلوگیری از به راه افتادن جنگ می شوند. پادشاهی های عربی خلیج فارس نیز هیچ گاه 
استقالل عمل و اراده واقعی نداشته اند. به همین جهت تقویت و نقش آفرینی محور مقاومت که 
اتفاقاً مردم کشورهای عربی شاکله اصلی آن را تشکیل می دهند، به جای دولت های عربی توسط 

ایران رهبری می شود.
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