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  قدمهم

ز اسالم مي باشد كـه بـيش ا  اي از پيكر جهان  فلسطين  پاره

هـاي غاصـب در آمـده     نيم قرن است در اشغال صهيونيست

هسـتند كـه علـي رغـم داشـتن       ملتـي ومردم فلسطين تنها 

در شـده انـد و   آواره  كـه سالهاست  ي،مين آباء  و اجدادزسر

كننـد وكودكـان    ورهاي مختلـف در اردوگـاه زنـدگي مـي    كش

بزرگ مي شوند و  ،دهفلسطيني چه بسا در اردوگاه ها متولد ش

جالـب   .هيچگاه سرزمين اصلي خود را نمي بيننـد  مي ميرند و

اينكه اين مردم محروم حتي در اردوگاه هاي خود نيز در امـن  

  .امــــــــــــــــــــان نيســــــــــــــــــــتند و

در به دست شاه حسـين   1970ر بمكشتار فلسطينيان در سپتا

ــ اردن، ــام  لقتـــــــــ   آنهـــــــــــا در عـــــــــ
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نخسـت  ـ ن  ي لبنان به دست شاروشتيال صبرا و اردوگاه هاي

  وزيــــــــــــــــــــــر فعلــــــــــــــــــــــي 

و كودكـان فلسـطيني در    كشـتار زنـان  ــ   رژيم صهيونيستي

هـا ي لبنـان    در لبنان به دسـت فاالنژيسـت   اردوگاه تل زعتر

سـفانه سـران   متأ .بارز ايـن مظلوميـت مـي باشـد    نشانه ي 

شـانده يـا وابسـته بـه     كشورهاي اسالمي كه اغلـب دسـت ن  

هائي اين مـردم  براي رنه تنها  ياليستي هستندكشورهاي امپر

براي به سـازش   بلكه هيچ اقدام اساسي به عمل نمي آورند و

قبول طرحهاي   نمي نمايند يدركشاندن آنها از هيچ كوششي 

صلح كمپ ديويد، اسلو، نقشه راه و تشكيل دولت خـودگردان  

مـردم  . واخيراً پذيرش نقشه راه از جمله اين تالشها مي باشد

آمـاده مبـارزه بـارژيم     محروم فلسطين از يـك طـرف  بايـد   

صهيونيستي باشند واز طرفي ديگر چون در تـأمين مايحتـاج   

خود نياز به دولتهاي مرتجع ووابسته دارنـد بـا هـزار زحمـت     

باطرحهاي خائنانه آنها را خنثي نمايند ، اماامروز جهان عـرب  
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كامالً باگذشته متفاوت مي باشد، سران كشورهاي در گير  بـا  

يگري به كام مرگ فرورفته اند و چهره اسرائيل يكي پس از د

هاي جديد در رأس آن كشور ها قرار گرفته اند سادات طـراح  

صلح كمپ ترور گرديد ، شاه حسين بر اثر بيماري سرطان در 

گذشت ،صدام از قدرت خلع گرديد وحافظ اسـد تنهـا رهبـر    

عربي بود كه تا پايان عمر مقاومت نمود وسر انجـام بـر اثـر     

ار فاني را وداع گفـت وتنهـا باقيمانـده از گـروه     سكته قلبي د

 مشـي  مي باشـد كـه  متأسـفانه     رهبران عرب ياسر عرفات

مبارزه مسلحانه را  كنار گذاشـته وخـط شـازش را در پـيش     

وتشـكيل  .گرفته وتاكنون از اين راه نيز هيچ طرفـي نبسـتند   

دولت خود گردان هيچ گـاه نتوانسـته آتـش مبـارزه در ميـان      

را خاموش سازد وامـروز نـه سازشـكاران بـه او      فلسطيني ها

دلبستگي دارند ونه مبارزان به او  اميدواري، بلكه عمالًدر حـال  

حذف شدن از صفحه سياسـت مـي باشـد ودر ايـن اوضـاع      

واحوال تنها اميد مردم در فلسطين اشغالي انتفاضه مي باشـد  
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كه جوششي مردمي است ونيروي است با سـنگ آغـاز شـده    

تانكهاي اسرائيلي برتري داشته وتـا حـد زيـادي     وتاكنون بر

انتظارات مردم زجر كشيده فلسطين را بر آورده ساخته لذا در 

اين نوشته كوتاه سعي گرديده سير اين مبـارزه را از آغـاز تـا    

انتفاضه بصورت خالصه در اختيار خوانندگان عزيز قرار گيرد ، 

تعـالي قـرار   اميد آنكه اين هديه بسيار ناچيز مورد قبول حـق  

گيرد ونام ما را در رديف دوستداران  قدس شريف و همراهان 

همچنانكـه آن پيـر زن   . مردم مظلوم فلسطين قلمداد فر مايند

مصري با عرضه مقدار بسيار ناچيزي از از دست ريس خود در 

  . رديف خريداران حضرت يوسف قرار گرفت 

                                                                                       

  علي سپهري اردكاني 

                                                                                               

  1382آذر ماه 
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  خاورميانهآشنايي با   

خاور ميانـه بـه عنـوان زادگـاه پيـامبران الهـي و خواسـتگاه        

بزرگ  بشري در نقطه حساس از جهان قرار گرفتـه   تمدنهاي

ميليـون كيلـومتر مربـع و    5/6است وسعت خاور ميانه تقريبـا  

ميليون نفر است حدود تقريبي خـاور   350جمعيت آن نزديك 

ميانه عبارت است از شمال به روسيه و از شرق به پاكسـتان ،  

 از غرب به درياي مديترانه واز جنوب به اقيانوس هنـد يـا بـه   
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....) چـين ، ژاپـن ، انـدونزي و   (عبارتي ديگر ما بين خاور دور 

  قرار گرفته است .....)ليبي ، الجزاير ، مركش و(وخاور نزديك 

  موقعيت استراتژيك خاور ميانه 

خاور ميانه از نظر موقعيت جغرافيايي پلي است بين سه قـاره   

اروپا ، آسيا ، آفريقا وكشور فلسطين درحساسترين نقطه ايـن  

منطقه قرار دارد به طوري كه بر سه قاره بزرگ جهـان تسـلط   

دارد ، هر قدرتي كه براين نقطه از جهان تسلط يابد مي تواند 

به راحتي هر ناحيه از سه قاره مذكور كه بخواهد  مـورد هـدف   

  قرار دهد 

وتالش قدرتهاي بزرگ در تأسيس اسـرائيل در ايـن منطقـه    

يانه ناشي از همين موقعيت ونفوذ بيش از حد آمريكا در خاور م

استراتژيك منطقه مي باشد عالوه بر اين وجود كانال سـوئز ،  

تنگه هاي هرمز ، بسفر وداردانل به عنوان شاهرگهاي حيـاتي  

  .جهان در اين منطقه قرار دارند 
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  اهميت اقتصادي  خا ورميانه

خاور ميانه بزرگترين توليد كننده نفت جهان اسـت وبـيش از   

ي غرب از اين منطقه تأمين مـي شـود   امـا    نصف نفت مصرف

متأسفانه صاحبان اصلي نفت از منبع خدادي بهره كافي نمـي  

برند و  كشورهاي غربي مخصوصاً آمريكا بااعمـال فشـار بـر    

حكومتهاي دست نشانده ، نفت ايـن منطقـه را بـا نـازلترين     

قيمت به دست مي آورند و به فرموده حضرت آيت اهللا خامنـه  

عظم انقالب اسالمي اگر اين منبع عظيم انـرژي  در  اي رهبر م

اختيار آنها بود براي هر استكان آن جان مردم را به لبشان مي 

  .رساندند 

  نقش دين اسالم در خاورميانه

خاورميانه خاستگاه دين مبين اسالم ومركزدنياي اسـالم مـي   

باشد قدس شريف اولين قبله مسلمين است وحضرت رسـول  
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به معراج رفته است وكعبه معظم ميعادگـاه   در آنجا) ص(اكرم

  .ميليونها نفر ازسراسر جهان در اين منطقه قرار دارد 

ميليون  مسلمان در اين منطقه  تهديد بـا  350وباوجود بيش از

القوه اي براي دشمنان اسـالم محسـوب مـي گـردد وبـه راه      

انداختن جنگهاي صـليبي وتقسـيم امپراطـوري عثمـاني  بـه      

ــدرت  كشــورهاي كوچــك  ــي اراده بخشــي از تضــعيف ق وب

مسلمانان درخاورميانه  بوده است چنـان كـه تشـكيل رژيـم      

صهيونيستي در خاور ميانه بخش ديگري از سـناريوي غـرب   

  .عليه جهان اسالم مي باشد 

ــروزي در جنــگ شــش روزه   اشــغالگران قــدس پــس از پي

) ص(آن را پاسخي براي فتح خيبر در زمان پيامبر اكرم1967

سپتامبر 11د وحتي بوش  رئيس جمهور آمريكا پس از دانستن

آغاز جنگ صـليبي ديگـري را خبـر داد و    )1380شهريور 20(

انقالب اسالمي ايران وسر نگوني يكي از حكومتهـاي دسـت   

نشانده آمريكا در منطقه بر حساسيت خاور ميانه افزوده است، 
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ابر قدرتها ودر رأس آنها آمريكا بـراي بدسـت آوردن منـابع    

يم انرژي وتسلط بر جهان اسالم حتي براي اعمـال فشـار   عظ

بر روسيه ، چين  وژاپن احتياج به جا پـاي محكمـي در خـاور    

ميانه دارند كه رژيم  اشغالگر قدس مي تواند تـا حـد زيـادي    

  .اين نقش را براي آنها ايفا نمايد 

نقشه راه در اصل نيرنگي بود تا بوسيله آن بتواننـد بـا ايجـاد    

فلسطيني ها زمينـه فـرو پاشـي  فلسـطين را از      شكاف ميان

درون فراهم سازند اين بار نيز با تيزهوشي وهوشـياري گـروه   

هاي جهادي طرح هـاي آنهـا بـراي فروپاشـي فلسـطين بـا       

شكست مواجه گرديد ونقشه راه به نقشه بحران براي آمريكا 

  .وصهيونيست ها تبديل گرديد 

  سيري در تاريخ فلسطين

, از جنوب به مصـر , از شمال به كشور لبنانسرزمين فلسطين 

از شرق به اردن و سـوريه و از مغـرب بـه دريـاي مديترانـه      
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كيلومتر مربـع مـي    20700مساحت آن بالغ بر . محدود است

  .باشد 

) ع(حسـي مدو هزار و پانصد سال پيش از ميالد حضـرت   وددح

عربها كه به كنعانيان معروف بودند در اين سرزمين سـكونت  

د و سپس قومي به نام فلسطينيون به ايـن منطقـه وارد   گزيدن

شـدند و جـاي كنعـانيون را گرفتنــد و نـام فلسـطين بــراين      

 بابـل در  زحضرت ابراهيم پس از هجـرت ا . سرزمين گذاشتند

يكهزار و هشتصد و پنج سال قبل از ميالد بـه ايـن سـرزمين    

وارد گرديد و آنجا را مسكن و ماواي خود قرارداد و فرزنـدش  

اسحاق صاحب پسـري  . سحاق در اين سرزمين متولد گرديدا

گرديد بنام يعقوب كه به اسرائيل مشهور اسـت و بـه همـين    

بنــي (جهــت يهوديــان خــود را فرزنــدان حضــرت يعقــوب  

  .مي نامند)اسرائيل

يعقوب دوازده پسر داشت كـه از ميـان آنهـا يوسـف در اثـر      

اه پس از دشمني برادرانش در كودكي به چاه افكنده شد و آنگ
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يوسـف  . بيرون آوردن از چاه بعنوان غالم در مصر فروخته شد

در مصر پس از تحمل سختي و زندان به عزيـزي كـه مقـامي    

  .عاليرتبه بود دست يافت

حضرت يعقوب و ساير فرزندانش كـه بعلـت پديـدار شـدن     

قحطي در فلسطين و كنعـان بـه مصـر رفتنـد و نـزد يوسـف       

افزايش ) بني اسرائيل(عقوب كم كم جمعيت خاندان ي. ماندند

  .يافت و حضرت موسي در ميان آنها متولد گرديد

ياران موسي در زمان رامسس دوم فرعون معروف مصر تحت 

فشار و عذاب شديد قرار گرفتند و حضرت موسـي آنهـا را از   

چنگال آن شاه ظـالم نجـات داده از مصـر بطـرف فلسـطين      

فلسطين بروند و اما يهوديان حاضر نشدند به , حركت نمودند

پس از چهل سـال سـرگرداني حضـرت موسـي در بـين راه      

درگذشت و بنـي اسـرائيل بـه رهبـري حضـرت يوشـع وارد       

فلسطين شدند و شهر اريحا را به تصـرف در آوردنـد و تمـام    

يهوديان در زمان حضرت داود . ساكنين آن را قتل عام نمودند
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امـا   و فرزندش حضرت سليمان داراي قدرت و اقتـدار شـدند  

بعلت جنـگ بـا   ) هزار سال قبل از ميالد(بعدها در طول تاريخ 

ساكنان اصلي فلسطين و مسيحيان در اكثر نقاط دنيا پراكنـده  

  . شدند

در آغاز قرن نوزدهم ميالدي انگليس و فرانسه كه به انديشـه  

تجزيه امپراتور عثماني افتاده بودند بر آن شـدند تـا پـس از    

قالل از عثمـاني زمينـه هـاي    تحريك اعراب براي كسب اسـت 

الزم را براي تاسيس دولتي غير عرب در حدفاصل قاره آسيا و 

آفريقا كامالً وابسته به خود كه از نظر فرهنـگ و نـژاد امكـان    

ـ      »هرتـزل «. د فـراهم آورنـد  نوحدت بـا اعـراب نداشـته باش

كه كتاب دولت يهود را نوشت در آغاز  »صهيونيسم«بنيانگذار 

ي تشكيل چنين دولتي در نظر گرفت اما كنگره را برا »اوگاندا«

اوگاندا را رد كرد و كشور فلسطين را پيشـنهاد  يهوديان هفتم 

  .نمود
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  اسكان يهوديان در فلسطين 

تـا قبـل از جنـگ جهـاني اول كـه سـرزمين فلسـطين جـزو         

امپراطوري عثماني محسـوب مـي شـد اكثريـت سـاكنان آن      

دي ومسيحي سـاكن  مسلمانان فلسطيني بودند و با اقليت يهو

در اين سرزمين همزيستي مسالمت آميز داشـتند طبـق آمـار    

نودودو درصد از ساكنان فلسـطين   1918منتشر شده در سال

خـاك فلسـطين تسـلط    %  5/97عرب فلسطيني بودند كه بر 

از جمعيت آنجا را تشـكيل  مـي دادنـد    % 8داشتند و يهوديان 

كردند كـه   هزار يهودي در فلسطين زندگي مي 56يعني فقط 

  )  1(از اراضي آنجا بودند %  5/2مالك 

بـراي جلـب رضـايت     ،در جنگ جهـاني اول دولـت انگلـيس   

يهوديان آمريكا كـه اغلـب از سـرمايه داران بـزرگ بودنـد و      

تشويق آمريكا براي شركت در جنگ جهاني اعالميه اي بنـام  

صادر نمود و طبق مـواد ايـن اعالميـه دولـت      »بالفور«اعالميه 

س به يهوديان وعده داد كه قسمتي از خاك فلسـطين را  انگلي
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پس از صدور اين اعالميه جنبشـي بنـام   . به آنها واگذار نمايد

تشكيل گرديد كه يهوديان را از سراسر  »صهيونيست«جنبش 

و در نتيجـه تعـداد    .جهان به خـاك فلسـطين اعـزام نمايـد    

  .نفر رسيد  به هفتصد هزار 1948يهوديان در سال 

  يونيستواژه صه

ـ در جنوب غربي شهر بيـت المقـدس كـوهي     رار دارد بنـام  ق

صــهيون كــه مسجداالقصــي مســلمانان و بعضــي از معابــد  

يهوديان و بناهاي مقدس مسيحيان بر فراز آن كوه كم ارتفاع 

  قــــــــــــراردارد و كســــــــــــاني كــــــــــــه 

مي خواستند فلسطين كشـور مسـتقل يهـودي باشـد و بيـت      

جنبش . ندميده شدنا) صهيونيست(المقدس پايتخت آن كشور

صهيونيست توانست يهوديان زيادي را از سراسر جهـان بـه   

خاك فلسطين منتقل نمايد و انگلستان نيز فلسـطين را بـه دو   

يهوديـان  . بخش يهودي نشين و مسلمان نشين تقسيم كـرد 
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چون سرمايه زيـادي داشـتند شـروع بـه خريـدن زمينهـاي       

و بـاغ و   مسلمانان در بخش مسلمان نشين نمودنـد و مـزارع  

. نان را بـا قيمـت گزافـي خريـداري نمودنـد     اخانه هاي مسلم

مسلمانان كه سالها زير فشار انگلستان بسر برده بودند و خبر 

نقشه هاي شوم آنها نداشتند منازل و باغهـاي خـود را بـه     از

يهوديان مي فروختند و پس از چند سال يهوديان عـالوه بـر   

مسلمانان را هم  قسمت بزرگي از بخش ،بخش يهودي نشين

تصرف كردند و از همين زمان بود كه اختالف ميـان يهوديـان   

تازه وارد و اعراب ساكن فلسـطين آغـاز گرديـد و منجـر بـه      

جنگها و زد و خورد هاي كوچك و بزرگ گرديد و تـاكنون نيـز   

  . ادامه دارد

  تقسيم فلسطين

مسئله فلسطين را بـه سـازمان    1947دولت انگليس در سال 

 29اع داد و مجمـع عمـومي سـازمان ملـل متحـد در      ملل ارج
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تحت فشار دولتهاي حامي صهيونيسم راي  1967نوامبر سال 

 20673به تقسيم فلسطين داد بـه ايـن ترتيـب كـه حـدود      

خاك فلسـطيني محسـوب مـي    %  78كيلومتر مربع كه حدود 

گرديد و به اشغالگران واگذار نمود و كناره غربي رود اردن كه 

از خـاك فلسـطين   % 20ر مربع وسعت داشت و كيلومت 5295

محسوب مي گرديد در اختيار اردن قـرار داد و نـوار غـزه كـه     

ــر   354 ــع وســعت داشــت و براب ــومتر مرب خــاك %  5/1كيل

فلسطين بود به مصر واگذار نمود و دولتهاي غربـي بالفاصـله   

دولت جديدالتأسيس اسـرائيل را بـه رسـميت شـناختند و در     

  ) 1.(از مردم فلسطين آواره گرديدندنفر  750000نتيجه 

  كشتار دير ياسين

سربازان اسرائيلي به يكـي از   1948در روز دهم آوريل سال  

دهات نزديك بيت المقدس به نام ديرياسين حمله كردند و با 

بلندگو به ساكنين آن اعالم كردند عربها بايد فـوراً دهكـده را   
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نـاراحتي بـه ايـن    مردم بي دفاع گيج و حيران با . ترك نمايند

. ملـه را بداننـد  حطرف و آن طرف مي دويدند تـا علـت ايـن    

را محاصـره   ,سربازان اسرائيلي مانند گرگهاي خونخوار مردم

نـان آبسـتن كردنـد و    زنمودند و شروع به دريدن شـكمهاي  

كودكان شيرخوار رادر دامان مادرها سر بريدند و در جلو چشم 

خالصه هر چـه از زن و   .آنها بدنهاي كوچكشان را آتش زدند

عاجز و بيمار كـه در آن دهكـده بـود بقتـل     , مرد و پير و جوان

رساندند و گـوش و بينـي آنهـا را بريدنـد و چشمهايشـان را      

بيرون آوردند و آنگاه بدنهاي نيمه جانشان را در چاه ريختند و 

 ؛  كسي را در آن دهكده زنده نگذاشتند ,چند دختر جوان ,به جز

ده صليب سرخ چند روز بعد موفق شـد در ميـان   چنانكه نماين

جسد يك كودك شـش سـاله    ،ثله شده داخل چاهم جسدهاي

اي كــه هنــوز رمقــي داشــت مشــاهده كنــد و فــوراً او را بــه 

  .بيمارستان برده معالجه نمايد
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سربازان اسرائيلي آنگاه دختران جـوان را لخـت و عريـان    

ـ    هر هـاي  كرده در كاميونهاي بدون سـرپوش ريختـه و در ش

يهودي نشين در بين مردم عبور مي دادند و يهوديان پست و 

  . رذل از آنها عكس مي گرفتند

  كشتار ناصر الدين

نظير همين فاجعه را سربازان اسرائيلي در قريه ناصـر الـدين   

انجام دادند و تمام ساكنان آن را كشتند و خانه طبريه نزديك 

زات بــراي يهوديــان در ايـن تجـاو  . هـاي آن را آتـش زدنـد   

ترساندن اعراب دست به هر جنايتي مي زدند تا در تجـاوزات  

بعدي عربها بدون مقاومت فرار كنند و همه چيز خود را بـراي  

  .يهوديان بگذارند

  جنگ اول اعراب و اسرائيل

پس از اين كشتار وحشتناك بود كه مردم كشورهاي عربي 

بـه   دولتهاي خود را تحت فشار قراردادند تا نيروهـاي كمكـي  
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, اردن, سوريه, در نتيجه سربازان مصر ،فلسطين اعزام نمايند

لبنان و عراق به سرعت وارد فلسطين شدند و بخش بزرگـي  

يهوديان كـه بـه مراتـب ضـعيفتر     . ازآن را به تصرف در آورند

بودند و قدرت مقاومت نداشتند دست به دامان سـازمان ملـل   

ك فلسـطين  سازمان ملل متحد بالفاصـله در خـا  . متحد شدند

آتش بس اعالن نمود و جنگ ميان اعراب و اسـرائيل متوقـف   

در مدت زماني كه آتش بس در ميان دو طرف برقرار بود . شد

ــي از    ــلحه فراوان ــرده اس ــتفاده ك ــت اس ــان از موقعي يهودي

پس از پايان مدت بيست . كشورهاي مختلف خريداري كردند

شـده  يهوديان كه مسلح به سالحهاي مدرن  ،روزه آتش بس

بودندبا يك حمله برق آسا موفق شدند اعـراب را از سـرزمين   

فلسطين بيرون رانده قسمت بزرگي از بخـش عـرب نشـين    

عامل اصلي شكست اعراب در . بيت المقدس را تصرف نمايند

اين جنگ ناهماهنگي و عدم وحدت در ميان آنها و پشـتيباني  
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 دولتهــاي آمريكــا و شــوروي و انگلســتان از يهوديــان بايــد

  .      دانست

در اين جنگ گروه زيـادي از اعـراب فلسـطين آواره و بـي     

خانمان شدند و آوارگان در كشورهاي اردن ـ سوريه ـ مصر و   

فلسطيني هـاي  . لبنان و ديگر كشورهاي اسالمي اقامت كردند

رانده شده در كشورهاي سـوريه و اردن و مصـر دسـته هـاي     

ــا     ــا س ــرين آنه ــه بزرگت ــد ك ــكيل دادن ــي تش زمان چريك

  .مي باشد) سازمان آزادي بخش فلسطين(الفتح

اين چريكها در سرزمينهاي اشغالي بـا جنگهـاي چريكـي    

ترس و وحشت عظيمـي در دل يهوديـان ايجـاد و مشـكالت     

  .فراواني براي آنها بوجود آوردند
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  1956جنگ دوم 

كانال  1956جمال عبدالناصر رئيس جمهوري مصر در سال 

ي ها بود  ملي اعالم كرد و دسـت  سوئز را كه در دست انگليس

  .آنها را از آن منطقه كوتاه كرد

دولت انگليس كه منافعش به خطـر افتـاده بـود بـا دولـت      

فرانسه كه ميانه خوبي با مصر نداشـت وارد مـذاكره شـد تـا     

  .چاره اي براي بدست آوردن كانال سوئز پيدا كند

دولت فرانسه نيز به علـت كمكهـاي ناصـر بـه انقالبيـون      

سـرانجام  . جزاير به شدت از حكومـت مصـر ناراحـت بـود    ال

دولتهاي انگليس و فرانسه براي از ميـان برداشـتن حكومـت    

مصر و تصرف كانال سوئز بـا دولـت اشـغالگر فلسـطين وارد     

نتيجه اين مذاكرات حمله سريع نيروهاي دولت . مذاكره شدند

نيروهـاي  . اشغالگر فلسطين و فرانسه و انگليس به مصر بـود 

انسه و انگليس با صدها ناو و ناوچه و ناوهاي هواپيمابر، بـه  فر

سواحل مصر نزديك شده بـه بمبـاران ايـن كشـور مشـغول      
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يهوديان در اين جنگ از نظـر نيـروي هـوائي ضـعيف     . شدند

بودند ولي فرانسوي ها دفاع از آسمان اسـرائيل را بـر عهـده    

  .گرفتند

صـحراي  نيروي زميني اسرائيل با سرعت قسمت بزرگي از 

امـا چريكهـاي فلسـطيني    . سينا متعلق به مصر را تصرف كرد

ضربات شديدي به صهيونيستها وارد آوردند و چندين دهكـده  

  .يهودي نشين را منفجر كردند

دولت آمريكا دراين جنگ خود را بي طرف اعالم كرد، ولـي  

دولت شوروي به طرفداري اعراب پرداخت و اخطار كـرد اگـر   

از خاك مصر بيرون نروند ارتش شـوروي  انگلستان و فرانسه 

اين . پايتخت هاي انگلستان و فرانسه را بمباران اتمي مي كند

عمل غافلگيرانه شوروي باعث گرديد تـا نيروهـاي فرانسـه و    

  .انگليس و يهوديان اشغالگر سرزمينهاي مصر را تخليه نمايند

اين جنگ به نفع عبدالناصر خاتمه يافت و باعث باال رفـتن  

پس از اين جنگ، عربهـا  . او در ميان جهان عرب گرديد مقام
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مغرور شده و در گوشه و كنار كشورهاي عربي مرتباً تظاهرات 

دولتهاي عربي نيز اعـالم  . بر عليه يهوديان به راه مي انداختند

مي كردند بايد صهيونيست از بين برود و يهوديان را بايـد در  

  .دريا ريخت

قعيـت اسـتفاده كـرده و از    اشغالگران فلسطين از ايـن مو 

آمريكا و انگلستان تا اندازه اي كه ممكـن بـود سـاز و بـرگ     

  .مي كردند          نظامي دريافت 

  جنگ سوم

دولت مصر خليج عقبه را به روي كشـتيهاي   1967در سال 

دولت اشغالگر قدس بست و مانع از ورود و خروج كشتيها بـه  

از نظر نظامي كـامالً   يهوديان كه. بندر اسرائيلي ايالت گرديد

. جنگ را آغاز كردنـد  1967مجهز بودند روز پنجم ژوئن سال 

هواپيماهاي اسرائيلي در ارتفاع بسيار كم به سوي كشـورهاي  

علت پرواز با ارتفاع كم اين بود كـه  . عربي به حركت درآمدند
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اوالً رادارهاي مصر و ساير كشورهاي عربي آنها را نشناسند و 

ارتفـاع كمتـر از صـدمتر باعـث مـي شـد كـه         ثانياً پرواز در

موشكهاي ضد هوائي اعراب كه بـه علـت ارتفـاع كـم نمـي      

. توانست سرعت الزم را بدست آورد باعث نابودي آنها نشـود 

هواپيماهاي دولت اشغالگر قـدس در مـدت كوتـاهي بيشـتر     

هواپيماهاي مصر، سوريه، اردن و عراق را در فرودگاههاي اين 

فقـط چنـد فرونـد هواپيمـاي عراقـي      . نـد كشورها نابود كرد

توانست فرودگاه ناتانيا را در خاك فلسطين اشـغالي بمبـاران   

كند كه بالفاصله اسرائيليها با فرستادن چند فروند هواپيمـاي  

ميراژ ساخت فرانسه فرودگاه كركوك عراق را بمباران كردنـد  

در ايـن حمـالت   . و چندين هواپيماي عراقي را ساقط نمودنـد 

قريب چهارصد فروند از هواپيماهاي دولتهاي عربـي بـه    اوليه

كلي از بين رفت و بدين ترتيب نيروي هوائي رژيـم اشـغالگر   

  .قدس مالك آسمان تمام كشورهاي عربي گرديد
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اشغالگران پس از اين پيروزي چشمگير نيروي زميني خـود  

را وارد جنگ نمودند و ستاد ارتش اشغالگر قدس دسـتور داد  

ريان را از صحراي سينا بيرون رانـد و آنگـاه بـه    اول بايد مص

نيروهاي اسرائيلي بـا  . جنگ با ساير كشورهاي عربي پرداخت

مقاومت شديد رزمندگان مصري مواجه شدند و توپخانه مصـر  

به شدت مواضع دشمن را در هم كوبيد اما چون مصريان فاقد 

هواپيمــاي جنگــي بودنــد تــوان الزم را بــراي دفــاع از خــود 

لذا دشمن اشغالگر قدس با پشـتيباني هواپيماهـاي   . ندنداشت

جنگي خويش و پياده كردن چترباز در پشت جبهه مصر موفق 

شد در روز پنجم جنگ، نيروهاي مصري را تا آن طرف كانـال  

  .سوئز عقب براند

شكست ارتش مصر آن هم پس از پـنج روز جنـگ باعـث    

ايـن  گرديد تا ناصر به شدت ناراحت گـردد و بـراي جبـران    

ناراحتي وي در روز نهم ژوئن از مقام رياست جمهوري مصـر  

ولي مردم مصر كه در آن هنگامه جنـگ كسـي را   . استعفا كرد
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اليق تر از او براي رياست جمهوري نداشتند با اسـتعفاي وي  

به مخالفت برخاسته و او را وادار كردند كه در مقام خود بـاقي  

  .بماند

  جنگ با اردن

پس از شكست قـواي مصـر متوجـه    سربازان صهيونيست 

كشور اردن گرديدند؛ زيـرا ارتـش اردن از نظـر جنگـاوري و     

سلحشوري در ميان كشورهاي عربي معروف بود و با توپهـاي  

دور زن خود شهرهاي فلسطين اشغالي را گلوله باران مي كرد 

و توانسته بود در چند روز اول جنگ ضربات سختي به دشمن 

  .وارد سازد

الگر قدس توانستند در مـدت كوتـاهي سـپاه    سربازان اشغ

اردن را در هم بشكنند و بيش از شش هزار نفر از آنها را بقتل 

  .برسانند
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ارتش اردن پس از اين شكست سنگين بـه سـمت شـرق    

رود اردن عقب نشيني كرد و منطقه غزه به تصرف اشغالگران 

  .قدس در آمد

  جنگ با سوريه

شـغالگر قـدس   پس از شكست مصـر و اردن، سـربازان ا  

نيروهاي سـوريه كـه ديرتـر از    . متوجه كشور سوريه گرديدند

ديگران وارد جنـگ شـده بودنـد در ارتفاعـات جـوالن داراي      

سربازان سوري توانستند از پشت . استحكامات محكمي بودند

ديوارهاي بتوني و فوالدي شهرهاي فلسطين اشغالي را گلولـه  

والن مـانع پيشـروي   ديوارهاي بتوني ارتفاعات ج. باران كنند

سريع سربازان اشغالگر گرديده و حتي بمبهاي ناپالم قادر به 

هواپيماهاي رژيم اشغالگر قدس . نابودي آن استحكامات نبود

با عكسبرداري هوائي و پيدا كـردن نقـاط ضـعف سـنگرهاي     

www.ParsBook.org

http://lib.ommolketab.ir
http://lib.ommolketab.ir


 

ارتش سـوريه توانسـتند نيروهـاي سـوريه را هـم در مـدت       

  .به تصرف در آورند كوتاهي شكست داده ارتفاعات جوالن را

در اين جنـگ ارتـش اشـغالگر قـدس توانسـت از عـدم       

هماهنگي ميان سران كشورهاي عربـي اسـتفاده كـرده و بـا     

پشتيباني آمريكا در ظرف مدت شش روز قواي مصر، سـوريه،  

اردن و بخشي از قواي عراق و عربسـتان سـعودي را در هـم    

ور همچنين در اين جنگ كه به جنگ شش روزه مشـه . شكند

است نيروهاي اسرائيلي موفق شدند دو برابر خاك اوليه خـود  

 .را از سرزمينهاي كشورهاي عربي به اشغال خود در آورند

  قطعنامه شوراي امنيت

شـوراي امنيـت    242قطعنامه شـماره   1967نوامبر  22در 

مبني بر عقب نشيني اسرائيل از اراضي اشـغال شـده اعـراب    

زمان آزاديبخش فلسطين بـه  صادر گرديد و همزمان با آن سا

جهان عرب كه از شكسـت  . رياست ياسر عرفات تشكيل شد
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هاي قبلي سخت دچار سرشكستگي شده بود به سـازماندهي  

مجدد ارتش هـاي خـود و تحـرك بخشـيدن بـه فعاليتهـاي       

  .سياسي و ديپلماتيك پرداخت

  سپتامبر سياه

رژيـم اشـغالگر    1967بعد از جنگ شش روزه كه در سال 

فق شد كرانه غربي رود اردن را بـه تصـرف خـود در    قدس مو

آورد هزاران نفر از چريكهاي فلسطيني به نواحي شرقي خـاك  

ملك حسين همواره بيم آن داشت كه مبـادا  . اردن كوچ كردند 

  .روزي اين چريكها قيام نمايند وحكومت اورا ساقط كنند 

از طرفي ديگر شاه حسين در برابر رژيم اشغالگر قدس نيز 

ود را ناتوان مي ديد واحساس مي كـرد اسـرائيلي هـا مـي     خ

توانند با يك حركت سريع اردن را به تصرف خود در آورند لذا 

به طور محرمانه با مقامات اسرائيلي مذاكره نمود وقرار بر اين 

شد كه چريكهاي فلسطيني  مسـتقر در اردن را خلـع سـالح    
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قـول دادنـد در   نمايد و از طرفي اسرائيلي ها به پادشـاه اردن  

صورتي كه حكومت او به مخـاطره افتـدآنها در اردن مداخلـه    

  .نمايند 

و عالوه بر ايـن حمـالت مكـرر وشـبيخونهاي پـي در پـي        

مستقر در اردن تلفات زيادي به سربازان اشغالگر قـدس وارد  

مي آورد واين مسائل با سياست شاه حسين كـه سـازش بـا    

ه دست آوردن بهانه اي اسرائيل بود منافات داشت ودر صدد ب

شـهريور   16براي نابودي چريكهـاي فلسـطيني بـود كـه در     

اين بهانه به دست آمد وانفجـار  1970برابر با سپتامبر 1369

هواپيماهاي آمريكايي واسرائيلي در اردن به دست چريكهـاي  

 16فلســطيني باعــث گرديــد در ســحر گــاه روز پــنج شــنبه 

رتـش اردن عليـه   ا1970سـپتامبر   17برابر بـا 1349شهريور

چريكهاي فلسطيني وارد عمل شود ودر مـدت ده روز نزديـك   

هزار نفر فلسطيني را در منـاطق مختلـف اردن بـه قتـل     20به 

  .رساند وعده اي از آنها موفق به فرار به خاك لبنان شدند 
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ناصر در روز آخر عمر خود موفـق شـد بـين ملـك حسـين      

نامه اي به امضـاء  وعرفات آشتي برقرار نمايدو موافقت نمايند 

برساند اما مرگ ناصر باعث گرديد بار ديگر شـاه حسـين در   

قرار داد را زير پا گذاشته اقدام به قتل فلسـطيني  1971سال 

ها نمايد به طوري سادات كه خود  از چهـره هـاي سازشـكار    

. طرفدار غرب بود شاه حسين را قصاب فلسطين لقـب دهـد   

به خاك لبنان  پناه بردنـد  پس از اين واقعه بقيه فلسطيني ها 

فلسـطيني  .  واردن از نيروهاي مقاومت فلسطين خالي گرديد 

ها به انتقام اين برادر كشي موفق شدند نخسـت وزيـر اردن   

كه به دشمني با سازمان آزادي بخش فلسـطين  )وصفي التل (

  .شهرت داشت هنگام مسافرت  به قاهره به قتل برسانند 

  مرگ ناصر

كه در فاصله جنگ سـوم و جنـگ چهـارم     مهمترين حادثه اي

. اتفاق افتاد مرگ جمال عبدالناصر رئـيس جمهـور مصـر بـود    
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در روستاي نبي مور مصر تولد  1918جمال عبدالناصر در سال 

ناصـر پـس از پايـان    . يافت پدرش پستچي اسـكندريه بـود  

تحصيالت متوسطه وارد ارتش شد و بعد از مدتي به دستياري 

فرماندهي ژنرال نجيـب حكومـت ملـك     گروهي از افسران به

فاروق پادشـاه مصـر را واژگـون سـاخت و پـس از رياسـت       

  .جمهوري ژنرال نجيب به مقام رياست جمهوري رسيد

ناصر پس از شكست در جنگ شش روزه در صدد تجديـد  

قوا و جنگ نهائي با اشغالگران قدس بود كه ناگاه رژيـم اردن  

ن فلسطيني ساكن در شروع به قتل عام آوارگا 1970در سال 

  .اردن نمود

ناصر كه از جريان برادر كشي در اردن سخت ناراحت ونگران 

بود واز طرفي ديگر مصر مورد حمالت هوايي اسرائيل قرار مي 

گرفت ، سران كشورهاي عربي را براي تشكيل كنفـرانس بـه   

قاهره فراخواند وحتي براي آشتي دادن عرفات وشاه حسين از 

ركت در كنفرانس دعوت نمود بـدين وسـيله   آنها  نيز جهت ش
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اولين كنفرانس سران كشورهاي عربـي را در قـاهره تشـكيل    

  .داد 

سپتامبر مذاكرات مفصلي بـا سـران   27- 26ناصر در روزهاي 

عرب انجام داد وحتي موفق شد ميان شـاه حسـين وعرفـات    

آشتي بر قرار نمايد اما فشار عصبي بيش از حد باعث گرديـد  

  .سپتامبر فوت نمايد  28تا ناصر در 

ناصرسخت به مـذهب تشـيع عالقـه داشـت و نمـازش را      

بيشتر در مسجد رأس الحسـين يـا آرامگـاه حضـرت زينـب      

همسرش بانوي شيعه ايراني بـود و در اتـاق   . برگزار مي كرد

اهللا ـ محمـد ـ علـي ـ      (پذيرايش تابلو مزين به نام پـنج تـن  

زمان حكومت او نصب كرده بود و در ) فاطمه ـ حسن و حسين 

  .در مصر مذهب شيعه در اين كشور به رسميت شناخته شد

ناصــر اگرچــه در جنــگ شكســت خــورد ولــي شكســتي  

پيروزمندانه بود و تاكنون رهبري شكست خورده ماننـد ناصـر   

پـس از مـرگ ناصـر،    . در پيش مردم محبوبيت نداشته است
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مصر يكپارچه عزادار گرديد و مردم مصـر در مراسـم تشـييع    

  .زه او يكپارچه فرياد مي زدند ناصر تو را مي خواهيمجنا

  سادات در رأس قدرت

پس از مرگ ناصر، انورالسادات به رياست جمهوري مصـر  

وي پس از روي كارآمدن دست بـه تالشـهاي   . انتخاب گرديد

سياسي تازه اي زد تا شـايد بتوانـد از راه مسـالمت آميـز بـا      

ينهاي اشغال شـده  اشغالگران قدس از در صلح درآيد و سرزم

  .را باز پس گيرد

دولت مصر كارشناسـان نظـامي    1972براي مثال در سال 

شوروي را از مصر اخراج كرد به اميـد اينكـه از ايـن راه مـي     

. تواند نظر آمريكا را براي حل مسالمت آميز مسئله جلب نمايد

از طرفي ديگر نمايندگان مصـر بـه تمـام كشـورهاي عربـي      

ر بعضـي از كشـورهاي عربـي را بـراي     مسافرت نمودند و نظ

  .احقاق حق اعراب جلب نمودند
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  جنگ چهارم

جنگ چهارم اعراب و اسرائيل كه به جنگ اكتبر يا رمضـان  

مهرمـاه  14مطـابق   1973مشهور است در تاريخ ششم اكتبر 

  .آغاز گرديد 1393رمضان  18و  1352

چند روز قبل از آغاز جنگ سران كشورهاي مصر، سـوريه و  

در قاهره اجتماع كردند و شاه حسين كه پس از كشـتار  اردن 

منزوي شده بود دوباره بـه صـف    1970فلسطيني ها در سال 

اعراب پيوست و صدها نفر از فلسطيني ها را كه در زنـدانهاي  

  .اردن بسر مي بردندآزاد كرد

رژيم اشغالگر قدس قصد داشت با دست زدن به يك حمله 

ن پيروزي سياسـي و نظـامي   آورد نظامي به سوريه و به دست

لـذا  . بزرگ، راه را بر روي جنگ با همه كشورهاي عربي ببندد

براي همين منظور تا روز پنجم اكتبر براي اجراي نقشه هنـوز  

امـا در روز ششـم   . مشغول فراهم آوردن مقدمات جنـگ بـود  

اكتبر بجاي اينكه سربازان اشغالگر قدس در يـك نبـرد بـرق    
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فلگير كنند خود غافلگير شده و براي آسا ارتشهاي عربي را غا

  .اولين بار مورد حمله نيروهاي مصر و سوريه قرار گرفتند

در اولين لحظات جنگ پل هايي توسط ارتش مصر بـر روي  

كانال سوئز، نصب شد كـه نيروهـاي پيـاده و موتـوري مصـر      

  .توانستند از آن عبور كنند

شني بـه  سربازان مصر پس از عبور از كانال سوئز با ديوار 

متر روبرو شدند كه در كليـه نقـاط آن مـين گـذاري      2عرض 

شده بود و پس از عبور از اين مانع به خط دفاعي بـارليف كـه   

كارشناسان آمريكايي آن را خط شكست ناپـذير نـام نهـاده    

مصريها توانستند با موفقيت اين خط دفاعي را . بودند رسيدند

  .تصرف نموده پا به صحراي سينا بگذارند

ارابـه جنگـي اسـرائيل در     60هواپيما و  27ر اولين حمله د

سينا نابود گرديد و همزمان با حمله ارتش مصر، ارتش سوريه 

به استحكامات نظامي اسرائيل در جوالن هجوم برد و ضربات 

  سختي را كه منجربه تلفات 
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 .بي سابقه اي براي اسرائيل بود ببار آورد

رائيلي در جبهه سـوريه  هواپيماي اس 43در روز هفتم اكتبر 

بـه اشـغال    1967نابود گرديد و شهر قنيطـره كـه در سـال    

اسرائيل در آمده بود به دست نيروهاي سوريه افتاد و در همين 

روز وزير خارجه اسرائيل گفت در صورتيكه اعراب به خطـوط  

فـدائيان  .  باز گردند جنگ را متوقف مـي كنـيم   67آتش بس 

مالت سنگيني را آغاز كردند و بـا  فلسطين نيز از داخل لبنان ح

ــم    ــه رژي ــربات ســختي را ب ــترده ض ــي گس ــالت چريك حم

نيروي هوائي و ضد هوائي اعراب كه . صهيونيستي وارد نمودند

سـاخت   7و سـام  6، سام3، سام2مجهز به موشكهاي سام 

در . مي نمودند شوروي بودند حمالت دشمن را به خوبي خنثي

  .ئيلي را نابود كردندتانك اسرا 102اكتبر مصر  19روز 
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  نقش ساير كشورهاي عربي در جنگ رمضان

روز اول جنگ وزير امـور خارجـه آمريكـا از دولـت دسـت      

نشانده اردن خواست كه در جنگ شركت نكند و شاه حسـين  

به نصيحت آمريكا گوش فرا داد و از شركت در جنگ با وجـود  

ت كيلومتر مرز مشترك با رژيم اشغالگر قدس داش 600اينكه 

يمن جنوبي با كمك سربازان مصر تنگـه بـاب   . خودداري كرد

لبنـان بصـورت   . المندب را بر روي كشتيهاي اسرائيل بسـت 

پايگاهي تبليغاتي كشورهاي عربي در آمده بود و جهـان را در  

  .جريان اخبار جنگ به نفع اعراب قرار مي داد

ساير كشورهاي عربي به سركردگي ملـك فيصـل پادشـاه    

اولين بار تحريم نفتي عليه حاميـان اسـرائيل را   سعودي براي 

مراكش به اعزام نيروي نظامي بـه جبهـه مصـر    . آغاز نمودند

پرداخت و الجزاير نيز به خريد صدها فروند تانك بـه صـورت   

نقد از اتحاد شوروي و ارسـال آنهـا بـه مصـر اقـدام نمـود،       

جمهوري خلق چين نيز اعراب را به ادامه جنـگ تشـويق مـي    
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اروپا آرام نشسته بود و نمي خواست منافعش به خطـر  كرد و 

  . بيافتد

اكتبر نمايندگان كشورهاي عربـي صـاحب نفـت در     17در 

در . درصد از توليد نفت بكاهند 5كويت تصميم گرفتند هر ماه 

پاسخ اين ندا، عـراق همـه سـرمايه گـذاريهاي آمريكـايي و      

و % 10هلندي را ملي كـرد و الجزايـر و كويـت و قطـر فـوراً      

از توليد خود را كاهش دادند و كليه دولتهـا ي  % 15عربستان 

مسـئله  . عربي از صدور نفت به آمريكا و هلند خودداري كردند

نفت باعث شـد كـه كليـه كشـورهاي اروپـايي غيـر از هلنـد        

موضعگيري بي طرفانه نسبت به جنگ داشـته باشـند و حتـي    

% 60دند، زيرا بعضي از آنها به گونه اي از اعراب پشتيباني كر

از حرارتــي كــه زنــدگي و صــنعت اروپــا را مــي چرخانــد از  

  .كشورهاي عربي تأمين مي شود

در اولين ساعات نبرد نيروهاي پيشاهنگ الجزاير به جبهـه  

مصر پيوستند و دولت الجزاير اعالم داشت كه همه امكاناتش 
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اكتبـر   8عـراق در روز  . را در اختيار مصر و سوريه مي گـذارد 

ي خود را به جبهه سوريه روانه كرد و ليبي همه امكانات نيروها

دولـت چـاد گوشـت    . خود را در اختيار مصر و سوريه قرار داد

كشـورهاي  . مصرفي جبهـه هـاي عربـي را تـأمين مـي كـرد      

آفريقايي يكي پس از ديگري روابط خود را با اسـرائيل قطـع   

بي مي نمودند بطوريكه فقط در قاره افريقا كشور آفريقاي جنو

  .رابطه اش را با اسرائيل قطع نكرد

شوروي علي رغم اختالفاتش با مصر وسوريه به پشـتيباني  

اعراب شتافت زيرا شكست اعراب در اين جنگ بـه حسـاب   

شكست شوروي از آمريكا گذاشته مي شد، پل هوائي اسـلحه  

و در مقابـل سـيل   . رساني از آمريكا به اسرائيل كشـيده شـد  

كشورهاي مصر و سوريه سـرازير  سالحهاي شوروي به سوي 

كشورهاي اروپايي براي اينكه مورد تحريم نفتي مصـر  . گرديد

قرار نگيرند آرام نشسته بودند و حتي اجازه ندادند سـالحهاي  

  .آمريكايي از طريق آن كشورها به اسرائيل ارسال شود
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  آتش بس

اكتبر سادات طي يك سخنراني شرايطي براي قبـول   15روز 

و اين اولين نشانه اختالف در اردوگاه . داشتآتش بس اعالم 

اعراب بود زيرا چند ساعت قبل از او حافظ اسـد طـي نطقـي    

مواضع خود را درباره جنگي طوالني براي آزادي همـه اراضـي   

اكتبر اسـرائيل از پيـروزي    16در روز . اشغالي اعالم كرده بود

خود در جبهه مصر سخن به ميـان آورد و از هفتـه دوم جنـگ    

اكتبر وزير امـور   12در. راب در موضعي تدافعي قرار گرفتنداع

خارجه آمريكا به شوروي رفت و در آنجا بر سر آتش بس بـه  

اكتبر شوراي امنيـت سـازمان ملـل بـر      22در . توافق رسيدند

. طرح آمريكا و شوروي مبني بـر آتـش بـس رأي موافـق داد    

ت اسرائيل بالفاصله آتش بس را پذيرفت و سپس مصر موافق

اما ارتش اسـرائيل از ايـن فرصـت    . خود را با آن اعالن نمود

استفاده كرد به بخشي از نيروهاي ارتش سوم مصر در ساحل 

پـس از  . شرقي كانال سوئز فشار آورد و از آن نقطه عبور كرد

www.ParsBook.org

http://lib.ommolketab.ir
http://lib.ommolketab.ir


 

گذشت از كانال سوئز داخل خاك مصر گرديد و شهر سـوئز و  

به محاصـره  هزار نفر از نيروهاي ارتش سوم مصر را  20000

در واقع اسرائيل آتش بس را سپري بـراي پيشـروي   . در آورد

اكتبر ارتباط شهر سوئز از  23خود قرار داده و توانست در روز 

ارتش سوم مصر و بطور كامل با ساير نقاط مصر قطع نمايد و 

 .پس از اين پيروزيها قطعنامه جديد آتـش بـس را پـذيرفت   

من به دو علـت آتـش   : سادات در مورد قبول آتش بس گفت 

بس را پذيرفتم اول اينكه قرار داد آتش بس مبتني بر اجـراي  

يعني عقب نشـيني كامـل   . شوراي امنيت است  242قطعنامه 

اسرائيل از اراضي اشغالي و ضامن اجـراي ايـن قطعنامـه دو    

ــتند   ــوروي هس ــا و ش ــزرگ آمريك ــدرت ب ــه رو . ق دوم اينك

ده روز بـا اسـرائيل   دربايستي من با آمريكا نمي جـنگم ، يـاز  

جنگيدم و به قول وزير دفاع اسرائيل ذخائر آنها تمـام شـد و   

من براي جنگ با آمريكـا  . اين امريكا بود كه وارد عمل گرديد 

  ... آماده نيستم 
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چند ساعت پس از آتش بس روزنامه  االهرام از قول سـادات  

ابـد فرامـوش    ما به اسرائيل ضربه اي زده ايم كه تا:  نوشت 

اآلن آمريكا را در مقابل خود مي بينيم و ايـن  ) 1(نخواهد كرد 

بدون شك براي مـا افتخـار اسـت،  امـا چـون ايـن اشـعار        

درتوانايي نمي گنجد ، به هيچ وجـه چنـين افتخـاري را نمـي     

خواهم ، فرزندانم به تنهايي اسرائيل تنها را در هـم كوبيدنـد    

نم به آنهـا بگـويم جنـگ را    ولي من به عنوان مسئول نمي توا

  . ادامه دهيد  در حاليكه آمريكه در مقابلشان ايستاده  است 

اسرائيل پس از آنكه در جبهه مصر به پيروزي چشـمگيري  

دست يافت تمام توان خود را در مقابل سوريه بكـار گرفـت و   

در اين راه نه تنها تمام آنچه كه سوريه در روزهاي اول جنـگ  

چنگ آورد بلكه دههـا كيلـومتر از اراضـي     بدست آورده بود به

دهكده جديد را به اشـغال خـود در آورد و    18سوريه همراه با 

) سـه روز بعـد از مصـر   (اكتبـر  25سوريه نيز نـاگزير در روز  

اكتبر كه مقرر مي داشت اسرائيل بايـد فـوراً بـه     23قطعنامه 
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از آن پـس  . اكتبـر بـاز گـردد پـذيرفت     22خطوط آتش بس 

اكتبر در رأس مطالبات اعراب  22ائيل به خطوط بازگشت اسر

زيـر   67قرار گرفت و بازگشـت اسـرائيل بـه مرزهـاي سـال     

 .اكتبر مسكوت گذاشته شد 23پوشش قطعنامه 

 101نوامبر زير چادر سازمان ملل واقع در كيلـومتر   15در روز 

جاده سوئز به قاهره براي اولين بار دو هيئت نظامي مصـري و  

كره نشستند و اين مـذاكرات در واقـع بـراي    اسرائيلي به مذا

اسرائيل يك پيروزي سياسي بود زيرا اوالً توانسته بود اعراب 

را به پاي مذاكره بكشاند، ثانياً به بزرگترين مشـكل اسـرائيل   

  .كه وجود اسراي اسرائيلي در مصر بود خاتمه دهد

مصريها از اين مذاكرات هيچ طرفـي نبسـتند فقـط در قبـال     

اي اسرائيلي توانستند چنـد كـاميون آذوقـه بـراي     آزادي اسر

ارتش سوم و مردم شهر سوئز ارسال نمايند و چند هزار نفـر  

از افراد غير نظامي كه به اسـارت اسـرائيل درآمـده بـود آزاد     

  .سازند
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  كنفرانس صلح ژنو

 101پس از شكست مذاكرات مصـر و اسـرائيل در كيلـومتر    

بـا شـركت اسـرائيل،     دسامبر 24جاده سوئز به قاهره در روز

مصر و اردن كنفرانس صلح ژنو آغـاز بكـار كـرد و در جلسـه     

افتتاحيـه آن وزراي خارجـه آمريكــا و شـوروي سـرآغاز حــل     

اما اين كنفـرانس  . مشكالت خاورميانه را به هم تبريك گفتند

نيز به جايي نرسيد و نتيجه آن فقط از سرگيري مذاكرات مصر 

  .بود 101و اسرائيل در چادر كيلومتر 

به توافق جداسـازي نيروهـاي    101در مجموع مذاكرات چادر 

ــد  ــرائيل انجامي ــر و اس ــه . مص ــدهم ژانوي  1974در روز هج

فرماندهان ارتشهاي مصر و اسرائيل اولين موافقتنامه مصـري  

ـ اسرائيلي را امضاء كردند و در همين روز نيكسون به سادات 

سرائيلي تا عمق به موجب اين قرارداد نيروهاي ا. تبريك گفت

كيلومتري داخل سـينا عقـب نشـيني كردنـد و نيروهـاي       32

سازمان ملل بين دو ارتش مصر و اسرائيل در شبه جزيره سينا 
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پس از مصر نوبت سوريه گرديد و اين كشور . مستقر گرديدند

تحت فشار نظامي اسرائيل و فشار سياسـي همـه كشـورهاي    

سرائيل تن در داد و مرتجع ناگزير به جداسازي نيروهايش با ا

ــد و   ــين دو ارتــش مســتقر گردي ــل ب نيروهــاي ســازمان مل

فلسطينيها كه در جنگ اكتبر ضربات سختي بـر اسـرائيل وارد   

آورده بودند حمالت خود را از خاك لبنان متوقف سـاختند و در  

حقيقت اسرائيل به مهمترين هدفش يعني دسـت يـافتن بـه    

  .مرزهاي امن نائل آمد

  مرگ ملك فيصل

ملك فيصل پادشاه قدرتمند عربسـتان   1974ر اواسط سال د

صعودي كه در تحريم نفتي اعراب نقش چشـمگيري را ايفـاد   

نموده بود ترور شد و بـا مـرگ وي قدرتمنـدترين شخصـيت     

  .بانفوذ عرب از صفحه جريانات سياسي خارج گرديد
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  حادثه تكان دهنده

سـادات طـي يـك سـخنراني در      1977روز نهم نوامبر سال 

مجلس نمايندگان مصر اعالن نمود كـه حاضـر اسـت بـراي     

تحقق صلح به هر جائي كه الزم باشد بـرود حتـي اگـر ايـن     

اين سخنان شگفتي جهانيـان را  . مكان پارلمان اسرائيل باشد

در تاريخ . برانگيخت و جهان عرب در بهت و حيرت فرو رفت

نوامبر منـاخيم بگـين نخسـت وزيـر اسـرائيل از طريـق        15

آمريكا در تل آويو از سـادات دعـوت نمـود تـا بطـور       سفارت

رسمي از اسرائيل ديدن نمايد و سادات به فاصله اندكي ايـن  

  .دعوت را پذيرفت

اين موضوع عكس العملهاي مختلفي در جهان برانگيخت و در 

نوامبر اسماعيل فهمي وزير خارجه مصر اسـتعفا داد و   19روز 

ارت خارجـه منصـوب   به جاي او محمد ابـراهيم كامـل بـه وز   

نـوامبر مصـادف بـا عيـد      20تاريخ اين بازديد در روز . گرديد

سعيد فطر اعالن گرديـد و خالصـه روز موعـود فـرا رسـيد و      
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سادات با هواپيما وارد قاهره گرديد و بعضي از تلويزيونها كـه  

اين مسافرت را مستقيم پخـش مـي كردنـد قـدم گذاشـتن      

قدم نهادن انسان در كره  سادات در خاك اسرائيل را به اندازه

  .ماه با اهميت خواندند

سادات كه قبل از سفر هيچ يك از كشورهاي عربـي را مطلـع   

نساخته بود و خودسرانه دست به ايـن مـاجراجويي زده بـود    

خشم كشورهاي عربي را برانگيخت و آنها نگران ايـن بودنـد   

اين جريان منجر به صلح جداگانـه ميـان اعـراب و اسـرائيل     

  !كه آن هم انجام شد؟گردد 

  مذاكرات صلح

حاصل سخنراني سادات در مجلس اسرائيل و مـذاكراتش بـا   

اشغالگران قدس به تشكيل كنفرانس در اسماعيليه انجاميد و 

در آن شهر، سادات و بگـين پـس از مـذاكرات محرمانـه دو     
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كميته سياسي و نظامي تشكيل دادنـد كـه مـذاكرات صـلح را     

  .دنبال نمايد

ربي پس از اين جريـان بـه سـه گـروه تقسـيم      كشورهاي ع

گرديد، گروه اول كامالً مخالف، شامل سوريه، عراق، الجزايـر،  

يمن جنوبي، ليبـي و سـازمان آزادي بخـش فلسـطين، ايـن      

  . ناميده شد» جبهه پايداري«مجموعه بعداً به عنوان 

گروه دوم كشورهايي بودند كه با اين اقـدام همراهـي نشـان    

  .بودند از، مراكش، سودان و عمان دادند كه عبارت

گروه سوم، كشورهاي بي طرف بودنـد كـه عبـارت بودنـد از     

  .عربستان صعودي، اردن و كشورهاي حوزه خليج فارس

نتيجه مذاكرات صلح مصر و اسرائيل كه با نظـارت آمريكـا در   

در كمپ ديويـد آمريكـا برگـزار گرديـد      1978سپتامبر سال 

سپتامبر بـا حضـور كـارتر     5تاريخ  انعقاد قراردادي بود كه در

رئيس جمهور آمريكا، سادات رئـيس جمهـور مصـر، منـاخيم     

بگين نخست وزير اسرائيل امضاء گرديد و اسرائيل موفق شد 
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بزرگترين كشور عربي كه تهديـد بـالقوه اي بـراي امنيـت او     

محسوب مي گرديد از گردونه مخالفان خارج نمايد و بالفاصله 

داد صـلح ميـان مصـر و اسـرائيل روابـط      پس از انعقاد قـرار 

  . سياسي برقرار و سفير بين دو كشور مبادله گرديد

پي آمدهاي اين صلح ذلت بار را مي تـوان بـه شـرح ذيـل     

  :خالصه كرد

  ـ شكاف در ميان نيروهاي خط مقدم جبهه1

ـ خارج شدن بزرگترين كشور عربي از صـحنه مبـارزات   2

  عليه يهود

  جنگ عليه اسرائيلـ تنها ماندن سوريه در 3

  ـ پايان يافتن تهديدات جدي اعراب عليه اسرائيل4

ـ از بين رفتن قبح سازش با اسرائيل موجب شد تا رژيـم  5

  .هاي اردن و غيره نيز به زودي به آن بپيوندند
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  مرگ سادات 

سادات كه بر اثر خيانت به آرمانهاي انقـالب فلسـطين د ر   

جاهدان مصـر تصـميم    ميان جهان اسالم منفور شده بود لذا م

هنگـامي كـه بـه    1981در اكتبـر  . به از بين بردن او گرفتنـد  

رژه نظـامي در  ) اكتبر(مناسبت هشتمين سالگرد جنگ رمضان 

حضور سادات برگزار بـود سـروان خالـد اسـالمبولي در جلـو      

جايگاه مخصوصي با تير اندازي به سوي سادات او را به قتـل  

اون وي جانشـين سـادات   رساند وپس از او حسني مبارك مع

  .گرديد كه او نيز ادامه دهنده همان راه سادات مي باشد 

  علت شكست مصر در جنگ شش روزه 

بزرگترين عامل شكست ناصر در جنگ شـش روزه اعتقـاد   

افراطي او بر ناسيوناليسم عرب بود ،در حالي كه رهبران ساير 

كشورهاي عربي جنـبش ناسيوناليسـمي را نمـي پسـنديدند     

ر به جاي اتكا به همگرايي اسالمي وبه حركـت در آوردن  وناص
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جهان اسالم براي كوتاه كردن دست اشـغالگران از قبلـه اول   

مسلمين، به تقويت ناسيوناليزم در جهان عرب پرداخت واميد 

داشت باآغاز حملـه ،جهـان عـرب بـه پشـتيباني اوبشـتابند؛       

از متأسفانه اين امر تحقق نيافـت وچنانكـه هـواري بومـدين     

پيش جمهوري الجزاير علي رغم داشتن هواپيماهـاي جنگـي   

بسيار زياد به ناصر توصيه كرد كه اجـازه دهـد اسـرائيل وارد    

خاك مصر شود و در جنگ دراز مدت او را نـابود كنـد و حتـي    

  .يك اسكادران هوائي به مصر اعزام نكرد

  لبنان ورژيم صهيونيستي

ــغالگ    ــاي اش ــط نيروه ــطين توس ــغال فلس ــس از اش ر پ

صهيونيستي  عده زيادي از آوارگان فلسطيني به كشور لبنـان  

اردوگاه در اين كشور بـه پـا سـاختند كـه     15رفتند وبيش از 

  معروفترين آنها تل زعترا صبرا وشتيال مي باشد 
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در جريــان جنــگ شــش روزه مــزارع    1967در ســال 

شبعاجنوب لبنان بـه تصـرف رژيـم اشـغالگر قـدس در آمـد       

از طريق مرز لبنان به اسرائيل حمله مـي  وزرمندگان فلسطيني 

نمودند وسربازان رژيم صهيونيستي به بهانه تعقيب فلسطيني 

ها  از مرز گذشته شيعيان لبنان را به شهادت مي رسـانند يـا   

عده اي از آنها را دستگير كرده با خود مـي بردنـد وبعضـي را    

ــد  ــراي عبــرت ديگــران اعــدام مــي كردن عــالوه برآنهــا . ب

ي اسرائيلي با بمبهاي ناپالم وساعت شمار به شـكل  هواپيماها

اسباب بازي براي جلب نظر كودكان فلسطيني وكشتن آنها بر 

روي دهات مسلمان نشين واردوگاه هاي فلسطيني بذر مـرگ  

مي پاشيدند وشيعيان مصيبت ديده براثر اين حمالت نـاگزير  

مه از روستا هاي مرزي فرار كرده در زاغه هاي كثيف وآلوده حو

بيروت مسكن گزيدند وحركـت محـرومين در چنـين اوضـاع     

امام موسـي صـدردر ميـان مـرز     .  م 1969واحوالي در سال 

نشينان جنوب لبنان حركت محرومين  را با شاخه مبارز نظامي 
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تاسيس نمود  وبه زودي اين سازمان به صورت يكـي از  )امل (

آن پـس  بزرگترين ونيرومند ترين گروه هاي لبناني در آمد واز 

شيعيان لبنان به صورت مهمترين نيرويي در آمدند كـه عليـه   

  .صهيونيستها به مبارزه بر خاستند 

رژيم اشغالگر قدس طي عملياتي روستاهاي  جنوب لبنـان  

را به تصرف خود در آورد وهزاران نفر از ساكنان آنهـا را آواره  

هنگــام 1357امــام موســي صــدر نيــز در ســال .......نمــود و

در سال .ه ليبي به طور بسيار مرموزي ناپديد گرديدمسافرت ب

رژيم اشغالگر قدس با موافقت ابر قدرتها بار )  1982(1361

ديگر به لبنان حمله كردوحتي بيـروت را بـه محاصـره در آورد    

واردوگاها ي صبرا وشتيال كه كه محل سكونت آوارگـان غيـر   

كـودك  نظامي فلسطيني بود مورد حمله قرار داد وهزاران زن و

فلسطيني را به شهادت رساند و در نتيجه اين تجاوزات اكثـر  

بـا  1985چريكهاي فلسطيني از لبنان آواره گرديده ودر سـال  

  .كشتي عازم تونس شدند 
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ولي اسرائيلي ها مبارزان فلسطيني در تونس رانيز به حـال  

خود نگذاشتندوبا همكاري آمريكا اردوگاهاي آنهـا را بمبـاران    

  كردند 

  جنوب ارتش 

روسـتاي لبنـان را بـه    30رژيم اشغالگر قدس كه بـيش از  

تصرف در آورده بود براي وارد آوردن صدمات بيشتر با مسـلح  

كردن جوانان مسيحي داخل سر زمينهاي اشغالي تحت عنوان 

ارتش جنوب لبنان به سر كردگي آ نتوان لحد بـه آزار واذيـت   

تروريستي شيعيان  جنوب لبنان پرداخت واعضاء اين گروهك 

همه روزه به شهر ها وروستاهاي مسلمان نشين حملـه كـرده   

) امـل (آنها را به خاك وخون مي كشيدند؛ در چنين شـرايطي  

شاخه نظامي حركت محروميت لبنان نمي توانست پاسخگوي 

نياز هاي شيعيان باشد؛ لذا باالهام از رهنمودهاي رهبـر كبيـر   
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اهللا لبنـان  حـزب  )ره(انقالب اسالمي حضـرت امـام خمينـي    

  .تاسيس گرديد 

  حزب اهللا 

بـا حمايـت معنـوي    1982سازمان حزب اهللا لبنان در سال 

جمهوري اسالمي ايران تأ سيس گرديـد وجوانـان مسـلمان    

لبنان كه از زد وبند هاي سياسي سازمانهاي  مختلف فلسطيني 

ولبناني نگران وناراحت بودند ، دسته دسته به اين سازمان به 

ان آزاد يبخش خارج از زد وبند هاي سياسـي  عنوان يك سازم

پيوستند وحزب اهللا به سرعت موفق گرديد تـا بـه مقابلـه بـا     

رژيم اشغالگر قدس بپردازد و كه براي حزب اهللا وجود داشت 

، ايمان راسخ وروحيه شهادت طلبي اعضاء آن باعث گرديد تا 

  .موفقيت بزرگي در جبهه هاي نبرد بدست آورد 

عشق به شهادت واعتقاد به روز قيامت امتياز  ايمان به خدا ،

بزرگي بود كه حزب اهللا را بـر رژيـم صهيونيسـتي برتـر مـي      
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ساخت واگر چه اسرائيل در اين مدت با بمبارانهاي پي در پي 

مواضع حزب اهللا  وبه شهادت رسـاندن رهبـران آن از جملـه    

شيخ راغب حرب ، سيد عباس موسوي ، و تالش گسترده اي 

از بين بردن  اين گروه شيعه مذهب آغـاز كردامـااين   را براي 

اعمال ترو ريستي نه تنها در از بين بردن حزب اهللا مؤثر واقع 

نشد بلكه توجه  جهانيان نيز به اين سازمان معطـوف گرديـد   

وعزم جوانان حزب اهللا را سـختر نمـود وعمليـات بـي وقفـه      

رفـت  رزمندگان حزب اهللا خواب وخيـال را از صهيونيسـتها  گ  

ودر اين مبارزات بي امان سبب گرديد تا رژيم صهيونيستي در 

سال مجبور به تخليه جنوب لبنان گردد 22پس از 1378سال 

ودر حقيقت براي اولين بـار طعـم تلـخ شكسـت را از دسـت      

رزمندگان اسالم بچشيد اين پيروزي عالوه بر آنكه به افسانه 

بزرگـي بـود   شكست ناپذير بودن اسرائيل  پايان داد ، درس 

براي كسـاني كـه حـل وفصـل مسـئله خاورميانـه را در گـرو        

همچنين پيـروزي حـزب   . مذاكرات صلح جويانه مي دانستند 
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اهللا در لبنان اميد مبـارزه را در دلهـاي رزمنـدگان داخـل سـر      

زمينهاي اشغالي  زنده نموده وانتفاضه مردم فلسطين يكـي از  

 ثمرات اين مبارزات شجاعانه مي باشد

  يي با سازمان مقاومت فلسطينآشنا

به محض اعالن وجود كشـور اسـرائيل مقاومـت در مقابـل     

اشغالگران نيز از سوي فلسطينيها آغاز گرديد و فلسطينيهايي 

كه از سرزمين خودشان رانده شده بودند شروع بـه تأسـيس   

سازمانها و احـزاب و گروههـاي مختلـف سياسـي و نظـامي      

نگونه بتواند به سرزمين اشغالي نمودند و اميدوار بودند كه بدي

اما پس از شكست ارتشهاي عربي در جنگهاي . خود بازگردند

مردم فلسطين دريافتند كه بايد براي نبردي سـخت و   1967

لذا جنبشهاي مقاومـت فلسـطين   . طوالني برنامه ريزي نمايند

تحت نامهاي مختلف الصاعقه، جبهه دموكراتيك خلـق بـراي   

  .ين آنها الفتح تأسيس نمودندآزادي فلسطين و مهمتر
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پايـه گـذاري    1957الفتح به رهبري ياسر عرفات از سـال  

در بيـت المقـدس بـدنيا آمـده      1929گرديد، عرفات در سال 

بـا سـازمان مسـلح يهـودي بـه نبـرد        1947در سال . است

پرداخت و پس از جنگ به قـاهره عزيمـت نمـود و در رشـته     

ن تحصـيل بعنـوان   مهندسي به تحصيالت پرداخت و در دورا

رئيس اتحاديه دانشجويان فلسطيني برگزيده شد و تـا سـال   

و در اولين قدم يك هفته نامه . در اين مقام قرار داشت 1957

  .منتشر نمود» اين فلسطين شماست«بنام

اين نشريه در كويت تهيه مي شد و در فلسـطين و بيـروت   

ايـن سـازمان تمرينـات     1960در سـال  . منتشر مي گرديـد 

مي خود را آغاز نمود و براي اينكه كامالً مخفـي باشـد بـه    نظا

چند جنبش تقسيم شد كه اين جنبشها نمي توانستند ما بـين  

  . خود رابطه برقرار نمايند

تمامي جنبش ها گرد هـم شـدند و مجمـع     1964در سال 

فلسطين را در بيت المقـدس ايجـاد كردنـد و نـام سـازمان      
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ايـن سـازمان اولـين    . آزاديبخش فلسطين بـر خـود نهادنـد   

عمليات نظامي بر عليه اسـرائيل را سـازمان دهـي كـرد و در     

نيروهاي الفتح موفـق شـدند تأسيسـات     1965بيست ژانويه 

  .آبي اسرائيل بر روي اردن از بين ببرند

در جنــگ شــش روزه، ارتــش اردن و مصــر بــه نيروهــاي 

فلسطين اجازه انجام عمليات در خاك اسرائيل را نمي دادند و 

قط در سوريه تا حدي آزادي عمل داشـتند و نيروهـاي ايـن    ف

سازمان تحت فرماندهي ياسر عرفات به عمليات كماندويي در 

  .داخل مرزهاي اسرائيل پرداختند

مهمترين مقاومت سازمان ازاديبخش فلسطين مربـوط بـه   

ــارس  21پنجشــنبه  ــرا   1968م ــه اســت زي در شــهر كرام

به بعـد بـه پيـروزي     1968فلسطينيها براي اولين بار از سال 

دست يافتند و موفق شدند نيروهاي اسرائيلي را از شهر كرامه 

مجمع ملـي  . بيرون برانند، و تلفات سنگيني به آنها وارد نمايند

در قـاهره تشـكيل گرديـد و هيئـت      1969فلسطين در سال 
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اجرايي جديدي انتخاب نمود و ياسر عرفـات بعنـوان رئـيس    

  .دهيئت اجرايي انتخاب گردي

  مقاومت در داخل سرزمين هاي اشغالي

گروههاي فلسطيني كه در داخل خاك فلسطين باقي ماندند 

مقاومــت را عليــه  1917از آغــاز اشــغال فلســطين در ســال 

اشغالگران آغاز كردند و آنها با تكيه بر ايدئولژي اسـالمي در  

مساجد و محافل مذهبي شروع به بسـيج نيروهـاي مقاومـت    

بنام قيام براق آغاز  1929يام خود را در سال نمودند و اولين ق

شـب   منام ديواري است كه حضرت رسول اكـر براق . كردند

  .معراج مركب خود را بر آن بسته است

رهبري اين قيام بر عهده شيخ امين حسـيني مفتـي اعظـم    

فلسطين بود و در همين زمان شيخ عزالدين قسام از سـوريه  

ين را در مبـارزه عليـه   به فلسطين آمد و هدايت مـردم فلسـط  

  .اشغالگران به عهده گرفت
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شيخ عزالدين قسام در همان آغاز با كمك جوانان برومنـد  

. فلسطيني شروع به تشكيل گروههايي به نام قسـاميون كـرد  

اين گروهها سلسله عمليـاتي را عليـه ارتـش اشـغالگر آغـاز      

  .كردند

شيخ عزالـدين از سـوي انگليسـيها و صهيونيسـتها مـورد      

ب قرار گرفت و به جنگ و گريز با آنها پرداخت و تا زمان تعقي

اين جنـگ و گريـز ادامـه    ) 1913ـ1935(شهادت شيخ سال

  .داشت

مردم فلسطين پس از شـهادت شـيخ عزالـدين قسـام در     

برپا كردند و ) قيام سراسري(انقالب عظيمي بنام  1936سال 

هسته اولين جهاد اسالمي توسط پيروان شيخ از همين زمـان  

غاز گرديد و از شاگردان برجسته شيخ مي توان شيخ فرهان آ

  .سعدي، عبدالقادر حسين و حسن سالمه اشاره كرد

ــغال  ــد از اش ــال  % 80بع ــاك فلســطين در س  1948از خ

گروههاي داوطلب جمعيـت اخـوان المسـلمين از كشـورهاي     
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مصر، سوريه، اردن، لبنان و عراق براي مبارزه در كنار برادران 

فلسـطين آمـده و بـه مبـارزه عليـه اشـغالگران       دينيشان به 

پرداختند و در همين زمان جمعيت اخوان المسلمين به عنـوان  

يك جنبش جهادي اسالمي مطرح شد و طرفداران زيـادي در  

  .جهان عرب پيدا نمود

  جنبش حماس

كـه روح  ) 1345(ـ 1967تا سال ) 1330(ـ 1952از سال 

نبشـهاي اسـالمي   انقالب ناسيوناليستي در مصر حاكم بـود ج 

اجازه فعاليت خود را از دست دادنـد و در نتيجـه جنبشـهائي    

جهت گرا و كمونيست در عرصه مبـارزات فلسـطيني پديـدار    

اما پس از شكست انديشه ي ناسيوناليستي در سـال  . گرديد

بار ديگر نيروهاي اسالمي جـان تـازه اي گرفتنـد و در     1967

صدور بيانيـه   جنبش حماس با) 1366( 14/12/1987تاريخ 

  . اي رسماً موجوديت خود را اعالن نمود
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 انتفاضه

) 1366(مـيالدي   1987از سـال   كهواژه اي است  انتفاضه

وارد فرهنگ سياست گرديد و مـردم فلسـطين بـا خيـزش و     

اعتراض مستمر و غير مسلح خود را در رابطـه بـا رژيـم     قيام،

در  معترض و خشمگين فلسطينيان. صهيونيستي اعالن نمودند

 حقيقتمقابله با صهيونيستها از سنگ استفاده مي كردند و در 

با سنگ به جنگ تانك شتافتند و به همين جهت از انتفاضه به 

  .مي شود يادعنوان انقالب سنگ 

شدن چند نفر فلسطيني در جنوب  كشتهاول در پي  انتفاضه

و  پيوسـت فلسطين اشغالي و در يك حادثه رانندگي به وقـوع  

و گسـترش يافـت   سراسر كرانـه بـاختري اردن    شورشها در

اسـتفاده كـرد و    مردم  انقالبسازمان آزاديبخش فلسطين از 

شركت نمود و موفق شـد   1991سال  دردر كنفرانس مادريد 

 فلسـطين دولت خودگردان  1992با پشتوانه انتفاضه در سال 

  .را تشكيل دهد و اين امر باعث فروكش كردن انتفاضه گرديد
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  ت خودگردانتشكيل دول

امضاي قرارداد اسلو بدست اسحق رابـين، نخسـت وزيـر    

كارگري اسرائيل و متعاقباً اعطاي خودمختاري به فلسـطينيان  

در داخل بخش ناچيزي از مناطق اشغالي، بر طبق اين قرارداد 

پس از آن . موجب افراطي تر شدن افكار عمومي اسرائيل شد

به دسـت   1995 كه رابين نخست وزير وقت اسرائيل در سال

يك يهودي افراطي به كام مرگ رفت، بنيامين نتانيـاهو رهبـر   

در چهـارم مـاه مـي    . حزب ليكود در رأس قدرت قرار گرفـت 

هنگاميكه عرفات طبق قرارداد اسلو مي خواسـت   1999سال 

تشكيل دولت مستقل فلسطين را اعالم كند نتانيـاهو نخسـت   

د نشـان داد و  وزير اسرائيل واكنش سـريع و تنـدي را از خـو   

در صورت بروز چنين حالتي اسـرائيل حـق مسـلم    «اعالم كرد

خود مي داند تا مناطق آزاد شده فلسطين را مجدداً بطور كامل 

بار ديگر  1999در فوريه سال . »اشغال كرده ضميمه خود كند

عرفات پيشنهاد كرد كه كنوانسيوني بـا كشـور اردن تشـكيل    
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مخالفت كـرد و مشـاور    دهد كه حكومت ليكود به شدت با آن

نخست وزير اسرائيل گفت آنچه كه عرفات بر آن تاكيـد دارد  

همان اعالن يك جانبه كشور فلسـطين اسـت و ايـن چيـزي     

  .است كه اسرائيل نمي تواند آن را تحمل كند

در مقابل حزب ليكود كه كشور كنفدراسـيون را متـرادف بـا    

ئيل آن حزب كارگر اسـرا . تشكيل دولت مستقل تلقي مي كرد

را روزنه اي براي گريز از تن دادن به تشكيل دولـت مسـتقل   

زمين در برابر صلح حمايت مي «فلسطين مي دانست و از طرح

در  1999حــزب كــارگر اســرائيل در مــاه مــي ســال . »كــرد

انتخابات به پيـروزي رسـيد و بـاراك بعنـوان نخسـت وزيـر       

ــد  ــاب گرديـ ــكيل   . انتخـ ــا تشـ ــت بـ ــر داشـ وي در نظـ

از تحمل بار كنترل فلسـطيني  ) اردني ـ فلسطيني (كنفدراسيون

ها خالص شده و بار مسئوليت آنرا بـه حاكميـت اردن محـول    

  .سازد
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اسرائيل كه روزگاري در تالش بود تا با حذف وجود هويـت  

فلسطيني و انكار سكونت تاريخي آنها در سرزمين فلسـطين،  

خواسته هاي خود مبني بر تسلط كامل بر منـاطق فلسـطين را   

ملــي ســاخته، اشــغال آن منــاطق و اخــراج و آواره نمــودن ع

با اوج گيري انتفاضه همراه با فشار . ساكنانش را توجيه نمايد

هاي بين المللي كشورهاي عربي و اسالمي، وادار گرديد تـا از  

از . برخي مواضع خويش به صورت مقطعي عقب نشـيني كنـد  

ت جمله آن كه مجبور شد هويـت فلسـطيني هـا را بـه رسـمي     

شناخته و ساف را به عنـوان نماينـده مـردم فلسـطين مـورد      

متعاقبـاً اسـرائيل بـا ايـن سـازمان وارد      . شناسايي قرار دهد

مبني بـر اعطـاي   ) اسلو(قرارداد  1993مذاكره شد و در سال 

خود مختاري به فلسطينيان در كرانه باختري و نـوار غـزه بـه    

نه غربي معادل از كرا% 3بر اساس اين قرار داد  . امضاء رسيد

كيلومتر مربع  كه 121از غزه معادل % 60كيلومتر مربع و 167
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كيلومتر مربع است تحت حاكميـت غيـره   288مجموعا حدود 

  .نظامي حكومت خود گردان قرا ر گرفت 

  تشكيل شوراي قانونگذاري فلسطين

اولـين   1996ژانويه  20در پي اجراي اين قرارداد اسلو در 

حوزه برگزار شد  16ذاري فلسطين در انتخابات شوراي قانونگ

و حدود يك ميليـون نفـر در آن شـركت كردنـد و گروههـاي      

اسالمي حماس و جهاد اسـالمي و جبهـه خلـق بـراي آزادي     

فلسطين و جبهه دموكراتيـك فلسـطين انتخابـات را تحـريم     

كردند ولي انتخابات در چنين شرايطي برگزار شـد و شـوراي   

مـا نتوانسـت نقـش مهمـي در     قانونگذاري شروع بكار كـرد ا 

  .1حيات سياسي فلسطين ايفاد نمايد

عضو تشكيل شده است  86شوراي قانونگذاري فلسطين از 

عضو، فتح  55حزب فتح :كه تركيب اعضاء آن عبارت است از 

                                                           
 ١٦٤ـ فصلنامه مطالعات فلسطين، شماره سوم، ص ١
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 3عضـو، مسـيحي مسـتقل    4عضو، اسالمي مسـتقل  7مستقل

  .عضو 1عضو، سايرين 1عضو، سامري 15عضو، مستقل 

شكيل مجلس قانونگذاري به عنوان رئيس عرفات پس از ت

دولت خودگردان كابينه اي رابه شورا معرفـي كـرد و عليـرغم    

چند راي عدم اعتماد بعضي از اعضاء فتح موفـق شـد اولـين    

كابينه دولت خودگردان فلسطين را تشكيل دهد و هيئت دولت 

 19(1378اسفند  29رژيم اشغالگر قدس نيز ناگزير در جلسه

رأي مخالف نقشـة عقـب    6رأي موافق و 16ا ب) 2000مارس 

بدين . كرانه باختري رود اردن را تصويب كرد% 1/6نشيني از 

از ساكنان كرانه بـاختري تحـت حاكميـت    % 60ترتيب حدود 

  .تشكيالت خودگردان قرار گرفتند

از آن زمان عرفات تالشهاي ديپلماتيك خود را براي تكميل 

خـودگرداني و نهايتـاً    اجرايي قرارداد مكمـل اسـلو و توسـعه   

تشكيل دولت مستقل فلسطين بـه كـار گرفـت در حـالي كـه      

دولتمردان اسرائيل شديداً با تشكيل دولت مسـتقل فلسـطين   
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مخالفت نموده و براي جلوگيري از تحقق آن موانع زيادي بـر  

تشـكيل دولـت مسـتقل فلسـطين     . سر راه آن قرار داده انـد 

ه فلسـطيني، عقـب   مستلزم بازگشت چندين ميليـون پناهنـد  

نشيني كامل اسرائيل از كرانه غربي و نوار غزه، بر چيده شدن 

شهركهاي يهـودي نشـين و چشـم پوشـي از ذخـاير آب آن      

  .مناطق است

بسياري از شخصيت هـاي فلسـطيني از پيشـنهاد عرفـات     

انتقاد كرده و معتقد بودند تحقق زود هنگام اين طرح امتيازات 

ه پرونده فلسطين را كامالً به نفـع  را به نفع اسرائيل جمع كرد

اسرائيل مي بندد و در نتيجه با اوج گيري انتفاضه هيچ يـك از  

زيـرا  . طرفين نتوانستند طرحهاي خود را به تحقـق برسـانند  

اسرائيل اميدوار بود عرفات از حمالت فلسـطينيها مخصوصـاً   

عمليات استشهادي رزمندگان فلسطيني جلوگيري نمايـد كـه   

چ وجه موفق به چنين كاري نشـد و انتفاضـه بـا    عرفات به هي

قدرت بيشتري در صـحنه سياسـي خاورميانـه ظـاهر شـد؛ و      
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عمليات استشهادي فلسطيني ها خواب را از چشم اشغالگران 

لذا پس از به قدرت رسيدن شارون كه به قصاب صبرا و . ربود

شتيال معروف است بار ديگر توافق هايي انجام شده زيـر پـا   

و اقدامات بي رويه او موجب بروز انتفاضه جديـد   گذاشته شد

  .گرديد

  مسجد االقصي انتفاضه

مسجداالقصي مشهور اسـت در   انتفاضهدوم كه به  انتفاضه

سـپتامبر  28برابر بـا   )ش. هـ (1379مهرماه  7روز پنج شنبه 

ميالدي در پي بازديد آريـن شـارون رهبـر حـزب     2000سال 

بـه دنبـال آن مـوجي از     كود از مسجداالقصي آغاز گرديد ولي

اشـغالي را فراگرفـت و اسـرائيل     سـرزمينهاي خشم و غضب 

اين موج قـرار   برابرمنتظر بود تشكيالت خودگردان بتواند در 

گرفته انتفاضه را سركوب نمايد و مانع عمليات استشهادي در 

اما تشكيالت خودگردان و در رأس . اشغالي بشود سرزمينهاي
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رژيم صهيونيستي بر اريكـه   وريكا آن عرفات كه با حمايت آم

 نتيجـه قدرت تكيه زده بود نتوانست مانع انتفاضه گـردد و در  

 1381بار ديگر نيروهاي اشغالگر صهيونيست از اواسط سـال  

مخصوصاً اردوگاه جنـين را   خودگرداندولت  هحمله به محدود

و عمـالً   پرداختنـد آغاز نمودند و به قتل و كشـتار فلسـطينيان   

اما نتوانسـتند   ندز انتفاع ساقط كردـّردان را از حيدولت خودگ

سركوب نمايند و ناگزير براي به دست آوردن برگ  راانتفاضه 

نمودنـد كـه بـا     مجبـور برنده ديگري تشكيالت خودگردان را 

 1382انتخاب نخست وزير موافقت نمايـد و در اوائـل سـال    

ـ  ازمحمود عباس  ه سوي عرفات زير فشار آمريكا و اسرائيل ب

بخشيدن  تحركنخست وزيري انتخاب گرديد و آمريكا براي 

در به روند سازش و مبارزه با فلسطينيها، پس از اشغال عراق 

نام نقشه راه ارائه داد و بـراي   بهطرح جديد صلح  19/1/82

 ميانـه جلب توجه جهانيان به اين طرح، بوش شخصاً به خاور 

بنـدر عقبـه   مسافرت كرده و در كنفرانس شرم الشيخ مصر و 
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شركت نمـود و  برگزار شد  82 خردادماه 15و  14اردن كه در 

محمود عباس نخست وزير تشـكيالت خـودگردان و شـارون    

  .صهيونيستي را به پشت ميز مذاكره نشاند رژيمنخست وزير 

قبلي امتياز جديـدي بـراي    طرحهاينقشه راه نسبت به  اما

 فلسـطين ي فلسطينيها در بر ندارد و براساس اين طرح رهبر

بايد اسرائيل را به رسميت بشناسد و خواستار متوقـف شـدن   

نظـامي عليـه اسـرائيل گـردد و      غيرتمام حركتهاي نظامي و 

در  فلسـطين رهبري اسرائيل نيز بايد بپذيرد كه دولت مستقل 

  .محدود مشخصي در كنار اسرائيل تشكيل گردد

بايـد پيوسـته زيرسـاختهاي     فلسطينيهاي امنيتي  دستگاه

را  آنهـا ازمانهاي مبارز فلسطين را نابود كرده و سـالحهاي  س

مصادره نمايند و امنيت كامل اسـرائيل را برقـرار سـازند و در    

و سـاز شـهركهاي جديـد يهـودي      ساختعوض اسرائيل از 

 بنيان 2001و شهرك هائي كه از سال  ،نشين خودداري نمايد

هـايي  نهاده شده از ميان خواهد برد و سـرانجام در مرحلـه ن  
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به درگيريهاي خود پايـان   2005 سالاسرائيل و فلسطين در 

 توافـق داده و به يك وضعيت دائمي صلح خواهند رسيد و اين 

از راه مذاكره ميان طرفها به دست خواهد آمد و در اين نقشـه  

واضحي نشده است و بـيش از چهـار    اشارهبه وضعيت قدس 

ـ  از طرفـي   وت ميليون فلسطيني آواره را بالتكليف گذاشته اس

ديگر هيچ مانعي براي اشغالگران وجود نـدارد كـه هـر وقـت     

به سرزمينهاي تحت تسلط دولـت   1381بخواهند مانند سال 

تغييـر   خودخودگردان حمله نموده و بار ديگر شرايط را به نفع 

البته حماس و ساير سازمانهاي مردمي فلسطين با ايـن  . دهند

اكره خود بـا محمـود   و حتي حماس مذ باشندطرح مخالف مي 

 عنـوان عباس نخست وزيـر تشـكيالت خـودگردان نيـز بـه      

و محمود عباس نيز پس اعتراض به قبول اين طرح قطع كرد 

  . از چند ماه حكومت مجبور به استعفا گرديد

نظر مي رسـد نقشـه راه نيـز بـه زودي بـه سرنوشـت        به

يقين هر طرحي كه حقوق  بهطرحهاي قبلي دچار خواهد شد و 
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فلسـطيني هـا را بـه رسـميت نشناسـد و راه بازگشـت       حقه 

را به كشورشان هموار نسـازد محكـوم بـه شكسـت      آوارگان

  .خواهد بود

  ايران و انقالب فلسطين

ايران در زمان رژيم طاغوت يكي از سر سـپرده تـرين رژيـم    

هاي منطقه نسبت به آمريكا و از دوسـتان صـميمي اسـرائيل     

واسـته هـاي آمريكـا در    محسوب مي گرديد و اجـرا كننـده خ  

مـي  1973آوريـل  22منطقه بود چنانكه واشـنگتن پسـت در   

ايران در واقع به عنوان پليس منطقه توسـط آمريكـا   «: نويسد

مورد استفاده قرار مي گيردوهلمز بـه خـاطرهمين مسـئله بـه     

همزمان با حضور ريچـارد هلمـز در ايـران    . »ايران رفته است

يز شدت يافت ، زيرا تا قبـل  همكاري ميان ايران و اسرائيل  ن

از آن همكاري ايران و اسرائيل اقتصادي بود ولـي پـس از در   

سازمان امنيت ايـران  . سطح نظامي و جاسوسي توسعه يافت 
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و اسرائيل و سياي آمريكا فعاليت جاسوسي مشترك را شروع 

كردند و اسرائيل به تربيت كادر هاي نظامي  ايـران پرداخـت   

ايران، خليج فارس به يك اردوگاه نظامي  و از در آمد نفت) 1(

وجنگي تبديل شد و نيروهاي نظامي ايران عمال  در سـركوبي  

و حتــي در ) 2(جنبشــهاي انقالبــي منطقــه شــركت نمودنــد 

جنگهايي كه رژيم اشغالگر قدس بر ضد اعـراب بـه راه  مـي    

انداخت رژيم ايران نـه تنهـا هـيچ كمـك نظـامي در اختيـار       

بلكه طبق بعضي از شـايعات كمكهـاي   مسلمين نمي گذاشت 

    1973زيادي نيز در اختيار اسرائيل قـرار مـي داد و در جنـگ    

علي رغم فشار مردم مبني بـر كمـك بـه كشـورهاي مصـر و      

سوريه در جنگ عليه اشغالگران قدس ، رژيم ايـران نـاگزير   

پس از پايان جنگ مقداري دارو در اختيار مصر وسوريه قـرار  

بس نيز سربازان ايران در قالـب نيروهـاي    داد و پس از آتش

سازمان ملل در خط حائل بين نيروهاي سـوريه و اسـرائيل در   

ارتفاعات جوالن شـركت نمودنـد و بعـد از پيـروزي انقـالب      
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شكوهمند اسالمي ايران به وطن باز گشتند و سـفارت رژيـم   

اشغالگر قدس در تهران تعطيل و در اختيار فلسطيني ها قـرار  

اين اولين سفارت فلسطين در جهـان بـود كـه در     داده شد و

رهبـر كبيـر   ) ره(تهران گشوده شد و حضـرت امـام خمينـي    

انقالب اسالمي شعار اسرائيل بايد از بين برود مطرح فرمودند 

و براي بسيج مسـلمين جهـان، آخـرين جمعـه  مـاه مبـارك       

رمضان هر سال را روز جهاني قدس قرار دادند و همه ساله در 

در اغلب كشورهاي جهان تظاهرات عظيمي بـه نفـع    اين روز

مردم فلسطين انجام مي گردد و كمكهاي مادي مـردم ايـران   

به مردم ستمديده فلسطين و حمايتهاي معنوي دولت ايران از 

انتفاضه و حزب اهللا لبنان باعث گرديـده كـه آمريكـا يكـي از     

ند موانع اصلي تحقق صلح آمريكايي در خاورميانه را ايران بدا

و تاكنون فشارهاي زيادي بر ايران وارد گرديده و اتهامات بي 

اساسي متوجه نظام جمهوري اسالمي ايران نموده انـد، بلكـه   

بتوانند قدري از حمايت هاي مـردم ايـران از مـردم مضـلوم     
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فلسطين بكاهند كه خوشبختانه تا كنون موثر واقع نگرديـده و  

ب اسالمي حضرت دولتمردان ايران مخصوصا رهبر معظم انقال

خامنه اي بر ادامـه نهضـت فلسـطين  تأكيـد دارنـد      ... آيت ا

اسـت ودر ايـن   )ره(راه ما راه امام خميني: چنانكه مي فرمايند

  .راه با تمام قدرت و قاطعيت خود حركت خواهيم كرد 

بعد از آنكه ناصر به سرعت نيرو هاي ارتـش   1956در جنگ 

احل  غربي كانال سـوئز   زميني  خود را از صحراي سينا  به سو

. عقب كشانيد  تا آنها را از متالشي شدن كامل حفـظ نمايـد    

مردم شهرهاي سواحل مديترانه و كانال سـوئز  بـا برداشـتن    

اسلحه به مقابله  با نيروهاي متجـاوز اسـرائيلي ، انگليسـي  و    

شــهر پــورت ســعيد شــاهد مقاومــت . فرانســوي شــتافتند  

يه تجـاوز گـران بـود ؛ مقاومـت     قهرمانانه مردم اين شهر عل

مردم به حدي شديد بود كه چتر بـازان انگليسـي نتوانسـتند    

جهـاد بـه معنـاي واقعـي آن     . شهر را با موفقيت اشغال كنند 

قبـل از آنكـه مـردم     1967صورت  گرفت  اما در جنگ ژوئن 
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كوچكترين امكاني براي مقاومت پيدا نمايند ارتشـهاي عربـي   

  ) 1(متالشي شد 

  رسخن آخ

شكست  پي در پي اعراب در چند سال گذشـته را نبايـد بـه    

علت توانمدي هاي رژيم صهيونيستي در ميدان نبرد دانسـت   

بلكه عامل اصلي اين شكست را بايد در خيانت سران كشـور  

هاي عربي جستجوكرد زيرا سران خائن عرب نـه تنهـا هـيچ    

انـد   گاه مردم رابراي مبارزه با رژيم صهيونيستي بسيج نكرده 

بلكه  مانع وسد راه بزرگي در برابر مردم كشور هاي خود بوده 

رهبران اغلب كشور هاي عربي اجازه نمـي    اند  وحتي چنانكه

دهند كه مردم در راهپيمـايي وتظـاهرات روز قـدس شـركت     

نمايند و حال آنكه در اغلب كشور هاي اروپايي وحتي آمريكـا   

بعـد از   1956درجنگ چنانكه .اين راهپيمايي برگزار مي شود 

آنكه ناصر به سـرعت نيـرو هـاي ارتـش زمينـي  خـود را از       
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صحراي سينا  به سواحل  غربي كانال سوئز  عقب كشانيد  تا 

مـردم شـهرهاي   . آنها را از متالشي شدن كامل حفظ نمايـد   

سواحل مديترانه و كانال سوئز  با برداشتن اسلحه بـه مقابلـه    

. ، انگليسي  و فرانسوي شتافتند   با نيروهاي متجاوز اسرائيلي

شهر پورت سعيد شاهد مقاومت قهرمانانه مـردم ايـن شـهر    

عليه تجاوز گران بود ؛ مقاومت مردم به حدي شديد بـود كـه   

. چتر بازان انگليسي نتوانستند شهر را با موفقيت اشغال كنند 

جهاد به معناي واقعي آن صورت  گرفت  اما در جنـگ ژوئـن   

آنكه مردم كوچكترين امكاني براي مقاومت پيدا قبل از  1967

  ) 1(نمايند ارتشهاي عربي متالشي شد 

انتفاضه مسجد االقصي اوج ايـن مبـا رزات مردمـي     درجريان

عليه اشغالگران مي باشد وايـن حركـت سـر آغـاز تحـوالت      

  .جديدي در معادالت خاور ميانه مي باشد

ن بـه  زيرامردم سر زمينهاي اشغالي بـه جـاي چشـم دوخـت    

بازيهاي سياسي سران عرب اين بار خود دست به كـار شـده   

www.ParsBook.org

http://lib.ommolketab.ir
http://lib.ommolketab.ir


 

وباپرتاب  سنگ عرصه را بر تانكهاي اسرائيلي تنگ نموده اند 

به طوري كه سياست مشـت  آهنـين شـارون در يـك سـال      

نتوانسـت  1381گذشته وقتل عـام اردوگـاه جنـين در سـال     

در  امروز انتفاضه پويا تر از هميشـه . انتفاضه را خاموش نمايد

صفحه هاي سياسي ونظامي منطقه خود نمايي مي كنـد وكـم   

كم جاي خود را در محافل سيسي جهان بـاز نمـوده  واعتبـار    

وموقعيت سياسي رژيم صهيونيسـتي را بـه طـور جـدي زيـر      

سؤال برده اسـت وعمليـات شـهادت طلبانـه زنـان ومـردان       

فلسطيني چنان عرصه را بر سران رژيـم صهيونيسـتي تنـگ    

  .در نيم قرن گذشته سابقه نداشته است آورده كه 

ــرين هــدف   ــه ســرزمينهاي اشــغالي كــه بزرگت مهــاجرت ب

صهيونيست ها بوده به صفر رسيده وحتـي فـرار از فلسـطين    

اشغالي آغاز گرديده است واقتصاد اسرائيل در بد ترين وضـع  

صنعت توريسم كه يكـي از  .در چند سال گذشته رسيده است 

صهيونيستي مي باشد از رونق افتـاده  منابع عمده در آمد رژيم 
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زمينهاي اشغالي احسـاس  سروامروز هيچ كس حتي در عمق 

امنيت نمي كند وهرلحظه ممكن است يك رزمنده فليسـطيني  

از جان گذشته موانع موجود در سر زمينهاي اشـغالي راپشـت   

سر گذاشته زنگ خطر را در گوش اشـغالگران بنـوازد وايـن    

روزي بزرگي در عرصه نظـامي در خـاور   حركت نويد بخش پي

ميانه   مي باشد؛ هر چند كه رهبران خائن فلسـطيني بـار هـا    

وبارها تالش كرده انـد تـا انتفاضـه را مهـاركرده  وخـاموش      

سازنداما ايمان به خداي سبحان وروحيـه شـهادت طلبـي در    

رزمندگان فلسطيني باعث گرديده تا انتفاضـه همچنـان زنـده    

ماند وحمايت هاي معنوي مردم جهـان عامـل   وپابر جا باقي ب

دلگرم كننده  ديگري براي مردم فلسطين در اين مبـارزه مـي   

باشد واميد آنكه اين حركت مردمي كه بـر خواسـته از عمـق    

جان مردم مي باشد به تشكيل حكومت مستقل فلسـطيني بـه   

  .مركز يت قدس شريف بينجامد 

  انشا اهللا                                                            
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