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 سخنی با خوانندگان:

روند شناسی و برنامه ریزی صحیح از جمله نیازهای  ،و تحلیل آخرین رویدادها در عرصه بین الملل برای ایجاد شناخت رصد مداوم و تجزیه

 ضروری است.

مجمع جهانی صلح اسالمی این مهم را در دستور کار خود قرار داده و بخشی از آن را به  خانه روابط بین المللبدین منظور گروه رصد 

 نماید. منتشر می صورت موردی با عنوان ترجمان روز

 مزید امتنان است. گزارش های خبری و تحلیلیافزایش غنای این هرگونه مساعدت و همفکری در جهت 

 عنوان نظر رسمی این مجمع نیز تلقی نمی گردد.ها گرایشی نبوده و به  ها و تحلیل گزارشبدیهی است طرح 

برداری از مطالب با هماهنگی این  یابد، بهره برداری، انتشار و کپی که این گزارش صرفاً برای تعدادی از مسئوالن و مدیران انتشار می آنجا از

 @iw_peace آدرس تلگرامی و سروش:   ــ      gmail.com2008iwpf@ایمیل:      88538248تلفن:  مجمع مجاز خواهد بود.

mailto:iwpf2008@gmail.com
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 گزارش موردی 

 غزه( یماه روز مل ید29)  مقاومت نیغزه طن

 

 مقدمه
امروزه شاهد آن هستیم که خصلت قدرت طلبی و خوی 

استکباری برخی دولت ها و سران آنها در جهان باعث رواج 

ظلم و ستم به برخی افراد، گروه ها و شهروندان در سراسر جهان 

این امر در منطقه خاورمیانه و آسیای غربی که به  .تشده اس

دالیل ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک از اهمیت باالیی برخوردار 

است به وضوح قابل مشاهده است. در این میان، سرزمین فلسطین 

که مهد سه دین بزرگ دنیا بوده است مصداق بارزی از ملتی 

ران و است که بیش از هفتاد سال تحت ظلم و ستم استعمارگ

قدرت طلبی و منفعت خواهی آنان قرار گرفته است. در این 

سرزمین ستم کشیده و زخم خورده، نوار غزه نمونه ویژه ای 

است از هوا، زمین و دریا و بی هیچ  حدود چند سالیاست که 

منطق و قانونی تحت محاصره رژیم غاصب و اشغالگر 

 .صهیونیستی قرار گرفته است

جهان و دنیای اسالم، مسئله فلسطین و  مسائل مهمترین یکی از

حمایت از مسلمانان آن سرزمین در برابر ظلم و ستم زورگویان 

است؛ به طوری که غزه خط مقدم مسلمانان و مظلومان در برابر 

 .ستمگران عالم درآمده است

با توجه به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت توسط 

س از آن محاصره غزه که رژیم صهیونیستی در جنگ غزه و پ

تا به امروز ادامه یافته، بر منادیان صلح و نهادهای مدافع حقوق 

عنوان نماد بشر تکلیف است که مسئله نامگذاری روز غزه به 

مقاومت اسالمی و مظهر جنایت علیه بشریت توسط رژیم 

ویژه سازمان المللی و بههای بینصهیونیستی را در سازمان

سازمان های بین المللی هر چند .پیگیری نمایندکنفرانس اسالمی 

مدافع حقوق بشر و از جمله سازمان ملل متحد نیز تاکنون 

نتوانسته اند به وظایف انسانی خود در اقصی نقاط جهان و از 

 .جمله دفاع از حقوق مردم مظلوم غزه عمل کنند
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به مناسبت  یصلح اسالم یمجمع جهان یکار گروه صلح پژوه

از   یاز نگاه برخ ینامه اختصاص ژهیو ،روز غزهدی ماه  29

سازمان مردم نهاد را  نیمرتبط با ا یو خارج ینخبگان داخل

صلح  یمجمع جهان ارانینموده که به سمع و نظر هم میتنظ

 .میرسان یم یاسالم

روز غزه و بازخوانی رویکرد 

 حقوق بشری آمریکا

محسن پاک آیین از اعضای شورای راهبری 

 مجمع جهانی صلح اسالمی 

روز  22دی یادآور پیروزی مردم غزه بعد از  29روز 

مقاومت در مقابل تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی 

نامیده شده است. تجاوز  "روز غزه"است و به همین دلیل 

وحشیانه اسرائیل به مردم بی دفاع غزه، از هفتم دی ماه سال 

آغاز شد و رژیم اشغالگر که آمده بود تا ظرف یک  1378

روز شکست  22ته جریان مقاومت را نابود کند، پس از هف

خورده و ناکام، از نوار غزه مجبور به عقب نشینی شد. مردم 

شهید تقدیم آرمان  1450غزه در این مصاف نابرابر، بیش از 

هزار نفر زخمی دادند، اما  5آزادی فلسطین کرده و بیش از 

 .اختندتسلیم نشدند و اسرائیل را از کرده خود پشیمان س

اقدامات وحشیانه اسرائیل علیه ملت غزه که از مصادیق بارز 

نقض حقوق بشر است، به دنبال خشم جامعه جهانی، در 

دستور کار شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل 

قرار گرفت، اما با مداخله و مخالفت ایاالت متحده آمریکا 

سالم به به نتیجه نرسید. برای گرامیداشت روز غزه و با 

ساحت شهدای فلسطین، رویکرد حقوق بشری آمریکا 

 .نسبت به مردم فلسطین را مرور می کنیم

ترین حقوقی است که هر فرد می بایست بشر، اساسیحقوق

بشر و شود و مطابق اعالمیه جهانی حقوقاز آن بهره مند 

دیگر موازین بین المللی، سلب ناشدنی بوده و به تمامی افراد 

نقاط جهان تعلق می گیرد. در عصر فعلی و به دلیل در اقصی 

 رویکردهای یکجانبه گرایانه آمریکا، بحث حقوق بشر با چالش

های جدی مواجه بوده و این برخورد های دو گانه و متناقض در 

 .مسئله فلسطین بروز و ظهور بیشتر و آشکارتری داشته است

کنار کیلومتر عرض در  10کیلومتر طول و  40نوار غزه با 

دریای مدیترانه واقع شده و با مصر و فلسطین اشغالی هم مرز 

هزار نفر زندگی  700است. در این منطقه یک میلیون و 

 جنبش کنترل تحت اکنون هم مهم منطقه کنند و اینمی

تحت سرپرستی  1967قرار دارد. باریکه غزه تا سال  حماس

گ دوم رژیم مصر بود و در همین سال یعنی در جریان جن

صهیونیستی با اعراب و فلسطینیان، رژیم صهیونیستی با اشغال 

غزه و ساخت پایگاه ها و تأسیسات نظامی و شهرک های 

صهیونیست نشین، سلطه نامشروع خود را بر این منطقه 

 .توسعه و تحکیم بخشید

نوار غزه را باید نماد کامل نقض حقوق بشر دانست و هر 

یدار با هر اندیشه و مذهبی، این انسان آزاده و وجدان ب

جنایات را محکوم می کند. بیش از شصت سال است که 

میلیون  6رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، بیش از 

فلسطینی را آواره کرده و نزدیک به دو میلیون فلسطینی را 

 .در غزه و با نقض حقوق آنان، در محاصره نگه داشته است

در جنایات رژیم اشغالگر  در طول تاریخ، دولت آمریکا

قدس علیه مردم فلسطین شریک بوده و حمایت واشنگتن از 

تل آویو موجب تشویق و ترغیب، رژیم صهیونیستی برای 

تداوم جنایت در سرزمین های اشغالی شده است. بعد از 

تجاوز اسرائیل به غزه، آمریکا به شورای حقوق بشر سازمان 

موضوع جنایات اسرائیل ملل متحد رسما اعالم کرد که اگر 

در فلسطین اشغالی، در دستور کار قرار گیرد، این شورا را 

ترک خواهد کرد. واشنگتن قرار گرفتن پرونده وضعیت 

حقوق بشر در فلسطین و دیگر اراضی اشغالی را تهدیدی 

علیه اعتبار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دانست. 

زمان ملل متحد نیز نیکی هیلی، نماینده وقت آمریکا در سا

به شورای حقوق بشر فرصت داد که یا به انتقاد از اسرائیل 

پایان دهد و یا منتظر خروج آمریکا از این شورا باشند. اما 

http://iwpeace.com/sites/iwpeace.com/files/field/images/pak_3.jpg
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واشنگتن بعد از مخالفت جامعه جهانی با نظر او، سرافکنده 

 .و منزوی از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد

شورای امنیت سازمان ملل بعد از شکست اسرائیل در غزه، 

المللی یاب بینمتحد، تصمیم به تشکیل یک کمیته حقیقت

کنندگان فلسطینی به منظور تحقیق درباره کشتار تظاهرات

در مرزهای غزه گرفت. آمریکا که از شورای حقوق بشر 

ناامید شده بود، در مقابل تصمیم شورای امنیت نیز 

 .ه نتیجه برسدکارشکنی کرد و اجازه نداد این تالش ب

آمریکا با رویکرد یکجانبه گرایانه و بکارگیری 

استانداردهای دوگانه در مواجهه با موازین بین المللی، 

سازمان ملل متحد را پس از تصویب قطعنامه ای در شورای 

امنیت در مخالفت با شهرک سازی رژیم صهیونیستی، به 

اقدام قطع کمک های مالی به این سازمان تهدید کرد. این 

امریکا، سکوت شورای امنیت سازمان ملل در جنایات بعدی 

اسرائیل را در پی داشت. در واقع تهدید آمریکا منجر به 

ها در گستاخ تر شدن تل آویو و نقض بیشتر حقوق فلسطینی

 .نوار غزه و کرانه باختری گردید

برای تامین امنیت رژیم صهیونیستی و تداوم تجاوز علیه ملت 

ز زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، اسرائیل فلسطین، ا

های نظامی از آمریکا بوده کننده کمکبزرگترین دریافت

های نظامی درصد تمامی کمک 53ها ، برابر با و این کمک

های خارجی آمریکا به شمار می رود. مجموع تمامی کمک

آویو از زمان ایجاد رژیم صهیونیستی تاکنون واشنگتن به تل

 .میلیارد دالر بوده است 124بالغ بر 

در موضوع فلسطین ؛ آمریکا همواره از حق وتو برای خنثی 

کردن قطعنامه های مربوط به حقوق اساسی مردم فلسطین 

استفاده کرده و در جایگاه مدعی حقوق بشر؛ ساالنه بیش از 

سه میلیارد دالر برای کشتار مردم فلسطین، در اختیار تل 

اشنگتن از رژیم صهیونیستی دهد. حمایت وآویو قرار می

برای تداوم جنایت در فلسطین اشغالی، از مصادیق نقض 

حقوق بشر توسط آمریکاست که به درستی از سوی رهبر 

 .معظم انقالب، به حقوق بشر آمریکائی موسوم شده است

روز غزه، فرصت مناسبی است تا اصحاب قلم و رسانه و 

عمومی در  دست اندرکاران دیپلماسی رسمی و دیپلماسی

کشور، با همکاری کشورهای مترقی جهان و همچنین 

سازمان های مدافع حقوق بشر، بتوانند گام های مناسبی را 

برای افشای حقوق بشر آمریکائی بردارند. مصادیق آشکار 

نقض حقوق بشر توسط آمریکا غیر از جنایت های این 

بگرام، سوزاندن  ابوغریب، کشور در زندان های گوانتانامو،

فرقه داوودیه ، حمایت کاخ سفید از جنایات اسرائیل در 

فلسطین اشغالی نیز بوده و قابل پیگیری می باشد. با توجه به 

 دی یا روز غزه، توجه نهادهای غیردولتی، 29فرارسیدن 

انجمن های دانشجوئی و رسانه ها به این موضوع بسیار مهم 

 .است

روز غزه؛ مقاومت مردم فلسطین در 

 های رژیم صهیونیستیبرابر جنایت

دکتر معصومه رشاد دکتری روابط بین الملل 

 و هیات علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن

دی در تقویم رسمی جمهوری اسالمی ایران، روز غزه نماد 29

گذاری این روز به گذاری شده است. ناممقاومت فلسطین نام

 جانبه رژیم دنبال مقاومت مردم غزه در برابر تهاجمات همه

روزه صورت  22صهیونیستی و پیروزی آنها در جنگ 

هدف از این کار نیز پاسداشت مقاومت دلیرانه و در عین .گرفت

باشد. بر این اساس روزه غزه حال مظلومانه مردم فلسطین می

همچون روز قدس فرصتی ایجاد نمود تا فریاد مظلومیت مردم 

المللی  نفلسطین به گوش جهانیان برسد و بدین ترتیب فضای بی

را به سود آنها تغییر دهد. نگاهی گذارا به روندهای موجود در 

باشد که تاحدی زیادی این سطح جهان، نشانگر این موضوع می 

اتفاق افتاده و مقاومت مردم فلسطین جهانیان را نسبت به جنایت 

توان به  تر کرده است. در این زمینه میرژیم صهیونیستی آگاه

های آزاده افکار عمومی و همچنین انسان حساسیت روز افزون

 .جهان نسبت به مردم مظلوم فلسطین اشاره نمود

از جمله اینکه طی چند سال گذشته تحت فشار افکار عمومی، 

 روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط مجالس

کشورهای اروپایی سرعت گرفته است. در این میان حتی 

http://iwpeace.com/sites/iwpeace.com/files/field/images/m.reshad.jpg
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جمله عوامل ایجاد به  مجلس انگلستان، که روزی خود از

اصطالح کشور اسرائیل در خاورمیانه بود، خود امروز کشور 

 2012شناسد. همچنین در سال  فلسطین را به رسمیت می

عضود خود به  193مجمع عمومی سازمان ملل با رای قاطع 

 .ارتقاء جایگاه فلسطین به عنوان یک ناظر غیرعضو رای داد

ای رژیم صهیونیستی و در سایه تداوم حمالت و خشونت ه

تداوم محاصره نوار غزه، مقاومت فلسطین همچنان بر 

تحکیم قدرت بازدارندگی خود در برابر رژیم صهیونیستی 

های  توان به موفقیتپایبند است،در کنار این مباحث می

ها در عرصه دیپلماتیک و به خصوص عضویت در  فلسطینی

به دنبال آن وحشت  المللی و های بینانواع و اقسام سازمان

ها از مقبولیت و مشروعیت گسترده و روبه  صهیونیست

افزایش فلسطین در عرصه جهانی اشاره نمود. در این راستا 

چندی پیش مقامات فلسطینی خواهان عضویت در دیوان 

المللی کیفری شدند که این امر باعث نگرانی جدی بین 

وان اعالن نمود مقامات رژیم صهیونیستی شد. در ادامه نیز دی

که قصد دارد درباره جنایات صورت گرفته در فلسطین 

تحقیق کند که این امر با وحشت ایاالت متحده آمریکا و 

 .رژیم صهیونستی مواجه شد

در این راستا باید اذعان داشت که در نتیجه همین مقاومت، 

رژیم صهیونیستی هر روزه بیش از گذشته در عرصه بین 

گیرد و خطر منزوی شدن بیش از المللی تحت فشار قرار می

بیش این رژیم به شدت جدی است. اختالفات روبه 

گسترش این رژیم با برخی از کشورهای جهان از جمله 

ترین متحدان این رژیم پایی، که روزی مهمکشورهای ارو

باشد. این موضوع همچنین بودند، نشانگر همین موضوع می

باعث اختالفاتی در درون رژیم صهیونیستی شده است. 

بسیاری از کارشناسان، نخبگان و احزاب رژیم صهیونیستی 

ها در مقابل بر این باورند که مقاومت فلسطینی

به رهبری نتانیاهو، عمالً  های حزب لیکودخواهیزیاد

روندهای جهانی را به سود آنها تغییر داده و خطر منزوی 

شدن و در نهایت مسائل و مشکالت گسترده داخلی، 

تر نموده است. ای و جهانی را برای این رژیم جدیمنطقه

های تندروانه  این افراد براین باورند که تداوم سیاست

خطر جدی تی را با نتانیاهو در نهایت رژیم صهیونیس

فروپاشی اجتماعی و سیاسی مواجه خواهد ساخت. به هر 

باشد که مقاومت حال همه این موارد نشانگر این امر می

ها دار صهیونیست های دامنهفلسطین در برابر جنایت

 خواهد نیز ادامه در و داشته همراه به بزرگی  دستاوردهای

 .داشت

موفقیتهای  2019آخر سال باید بر این نکته اذعان داشت که 

قابل توجهی در محافل بین المللی را برای فلسطینی ها رقم 

زده است، و مجمع عمومی سازمان به نفع فلسطینی ها رای 

صادر کرد. این قطعنامه ها درباره ادامه کمک های جامعه 

بین المللی به آورگان فلسطینی، حقوق آوارگان فلسطینی 

د مجوز آژانس امداد و ، حمایت و تمدی1967در جنگ 

کاریابی پناهجویان فلسطینی )آنروا(، حفاظت از دارایی 

های فلسطینیان، ادامه کار کمیته ویژه تحقیق در مورد 

اقدامات رژیم صهیونیستی علیه وضعیت حقوق بشر در 

مناطق اشغالی، توقف شهرک سازی در اراضی اشغالی و 

همچنین قطعنامه هایی در خصوص اقدامات رژیم 

صهیونیستی علیه حقوق فلسطینیان و درباره بلندی های 

جوالن سوریه تصویب شد و این امر به معنای آن است که 

فلسطینی ها وارد دوره جدیدی درخصوص استفاده از سالح 

در پایان .نرم که همان سالح قانون بین المللی است شده اند

 های گزارش اساس بر که داشت  تاکید  باید بر این نکته

بین المللی نوار غزه تبدیل به مکانی غیر مناسب برای زندگی 

تالش ها برای  2020ساکنان شده است و پس از آغاز سال 

رفع محاصره نوار غزه در سریع ترین زمان ممکن باید آغاز 

شود و تحقق این امر تالش بیش از پیش طرفهای فلسطینی 

را می  برای از میان برداشتن اختالفات و ایجاد یکپارچگی

طلبد وگرنه غزه در میان محاصره و خشونت دشمن و 

 .چنددستگی ها غرق خواهد شد
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نوار غزه و وقایع آن؛ آزمونی 

 المللی برای سازمان های بین
دکتر علی صادقی، استادیار گروه علوم  

 انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان

غزه بارزترین نماد قربانی شدن کرامت انسانی در اثر 

المللی و استثناگرایی حاکم بر زدگی جامعه بینسیاست

قوانین بین المللی در سدۀ بیست و یکم است. به گونه ای که 

وقایع غزه و وضعیت ساکنان آن امروزه به آیینۀ تمام نمای 

المللی در ابعاد مبنایی، فرآیندی، ناسازگاری جامعه بین

 ساختاری و هنجاری مبدل شده است. 

 »جغرافیای غزه

 شودیاد می« باریکه غزه»یا « نوار غزه»که از آن با عنوان « غزه«

نوار غزه . دارد  در جنوب غربی سرزمین اشغالی )فلسطین( قرار

کیلومتر  12تا  6کیلومتر و عرض آن بین  41طول آن به  که

یکی از  وبیش از یک و نیم میلیون نفر جمعیت دارد ، است

غزه از شمال و شرق به نوار ترین مناطق دنیاست.پرتراکم

های اشغالی رژِیم اسرائیل و از شمال به شهرک سرزمین

بئر »شود، از شرق به استان منتهی می« عسقالن»نشین صهیونیست

رسد. در فلسطین اشغالی و از جنوب نیز به کشور مصر می« شبع

در منطقه . سمت غرب آن نیز، دریای مدیترانه قرار گرفته است

شمال به ترتیب، جبالیا، غزه، دیرالبلح، خان غزه پنج شهر از 

 ها شهر غزه است.یونس و رفح وجود دارد که بزرگترین آن

 مروری بر تحوالت غزه

پس از  1948در سال 

استیالی رژیم صهیونیستی 

بر بخش اعظم سرزمین 

فلسطین، نوار غزه به دلیل 

همجواری با کشور مصر 

توسط این کشور اداره 

شد. این وضعیت ادامه می

روزه این منطقه را به  6که اسرائیل در جنگ  1967یافت تا سال 

بعد از امضای  1993منطقه غزه در سال تصرف خود درآورد. 

و دولت خودگردان  توافقنامه اسلو به مناطق فلسطینی پیوست

 فلسطین بر این منطقه مسلط شد. 

نیستی در اوایل در ادامه نیز شارون نخست وزیر وقت رژیم صهیو

برنامه خروج یکجانبه از غزه را اعالم کرد. عقب  2004سال 

شهرک نشین  7500نشینی کامل از نوار غزه که در آن 

عملی  2005آگوست  25کردند، سرانجام در زندگی می

سال اشغالگری، این منطقه به طور کامل به  38شد و پس از 

  ها واگذار شد.فلسطینی

، 2005ژیم صهیونیستی از نوار غزه در سال علیرغم عقب نشینی ر

حریم هوایی و دریایی نوار غزه همچنان تحت کنترل رژیم 

صهیونیستی است و عالوه بر آن، گذرگاه رفح در مرز با کشور 

مصر که تنها معبر مسافرت و راه دسترسی ساکنان نوار غزه به 

بسته شده و کنترل آن  2007کشور مصر و جهان است از ژوئن 

طور مشترک به عهدۀ مأموران این رژیم و هیأت ناظر اروپایی  به

و فلسطینی ها قرار گرفت. در ادامه و به دنبال اجرای طرح 

، این گذرگاه به 2007ضربتی حماس  در غزه در هفدهم ژوئن 

طور کامل بسته شد. به عبارت دیگر، با تسلط یافتن حماس بر 

رژیم صهیونیستی و  نوار غزه تحربم گسترده این منطقه از سوی

 بستن گذرگاه های مرزی آن شده است. 

غزه را به محاصره همه جانبه  2007این رژیم از اوایل سال 

درآورده و با بستن گذرگاه ها و جلوگیری از ورود سوخت، 

مواد غذایی و دارویی این محاصره را تشدید نموده است. این 

مان ملل نیز دبیر کل وقت ساز« بان کی مون»در حالی است که 

محاصره غزه را فاجعه بار خواند و ضمن محکوم کردن آن، 

خواستار پایان این محاصره شد. با این وجود همچنان نوار غزه 

در محاصره رژیم صهیونیستی قرار گرفته و علیرغم توافق نامه ها 

های هایی، این منطقه هنوز تحت شدیدترین کنترلو آتش بس

 ار دارد.زمینی، هوایی و دریایی قر

رژیم صهیونیستی طبق بهرحال ذکر این نکته مهم است که، 

، 1949الملل اشـغال و از جمله کنوانسیون چهارم ژنو حقوق بین

وظایفی را در خصوص تأمین امنیت و نیازهای مـردم ایـن 

کنوانسیون چهارم، مجازات دسته  33سرزمین بر عهده دارد. مادۀ 
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هیونیستی را ممنوع کرده، جمعی غیرنظامیان توسـط رژیـم ص

ر سـاکنان نـوار غـزه،  هاصهیونیست« های اقتـصادیتحریم» ـب

الملل جمعی و بنابراین نقض حقوق بین شکلی از مجازات دسته

 شود. تلقی می

باید و انجام آن بسیار ضروری است، آنچه در این جا اهمیت می 

ترین نهاد المللی از جمله مهمهایی بیناجراری وظایف سازمان

المللی یعنی سازمان ملل است. این سازمان بر اساس اهداف بین

اساسی و منشور آن وظیفۀ برقراری صلح و امنیت در جهان را بر 

عهده دارد. از این رو، همواره ضمن رصد اوضاع و وقایع 

مختلف در جهان باید نسبت به این رویدادها حساس بوده و در 

صلح، عدالت و امنیت جهان را به برابر وقایع و عواملی که 

های الزم را نشان داده و تصمیمات اندازند، واکنشمخاطره می

 مقتضی را اتخاذ نماید. 

با توجه به تحوالت مختلف در غزه، به طور ویژه در مورد آن 

المللی وظایف توانیم اذعان کنیم که این مهمترین نهاد بینمی

گر و های سلطهتأثیر قدرتخود را به خوبی انجام نداده و تحت 

-گرایی و استثناگرایی ناشی از تأثیرپذیری از این قدرتیکجانبه

ها، نوار غزه همچنان در بدترین شرایط از لحاظ اوضاع انسانی، 

 اجتماعی و اقتصادی به سر می برد.    

آنچه امروز جهانیان در غزه شاهد آن هستند گویای این 

ت، امنیت عمومی و واقعیت است که گرچه صلح، عدال

حفظ کرامت انسانی از جمله اشتراکات همه ادیان، مذاهب 

های دینی و مذهبی در دنیاست، اما هیچ گاه این انتظار و فرقه

گونه تحقق نیافته است و علت آن بدون تردید در آرمان

های بنیادین مبتنی بر منطق و فطرت فاصله گرفتن از ارزش

ای دینی و سیاست زده شدن هبشر، فاصله گرفتن از آموزه

های گوناگون ناشی از المللی در پی موجروابط بین

های سلطه گر که همواره تحوالت جهانی و نقش قدرت

برای تحقق اهداف مادی و دنیوی خود را مجاز به هر گونه 

 باشد.دانند، میها میها و دولتعمل و رفتار در برابر ملت

قرن بیستم و بیست و یکم را  رسد آیندگان که وقایعبه نظر می

مرور خواهند کرد، حداقل در این نکته اندکی درنگ نمایند و 

اشتراک نظر داشته باشند که: چرا جمعیتی یک و نیم میلیون 

نفری به ویژه زنان، کودکان و سالخوردگان در منطقۀ کوچکی 

های غذایی جهان، چندین سال تحت شدیدترین محاصرهاز 

های مدافع حقوق بشر تند و چرا سازمانو دارویی قرار داش

وظیفه خود را در برابر این رویداد مهم انسانی به خوبی انجام 

ندادند؟ چرا که حمله به مناطق مسکونی، مساجد و مدارس، 

ها و تحریم ساکنان غیرنظامی و زنان و کودکان بیمارستان

  به هیچ دلیلی قابل توجیه و دفاع نیست.

لی و سازمان ملل از این رو، به نظر سکوت مجامع بین المل

رسد وقایع باریکۀ غزه و تحوالت آن، آزمونی مهم برای می

های بین المللی از جمله سازمان ملل در انجام صحیح سازمان

 وظایف آن باشد. 

نگاه نخبگان جهانی به جنایات  دی ماه روز غزه؛ 29

 ضد بشری

دی ماه  29مجمع جهانی صلح اسالمی به مناسبت روز غزه 

در تقویم جمهوری اسالمی ایران ، مصاحبه اختصاصی با 

نخبگان جهانی از جمله پروفسور نوام چامسکی، ایلگار 

ابراهیم اغلو اهلل وردیف،دکتر هانس اوکو، خانم دکتر می 

الخنساء، دکتر فلیکس محمد امین، دکترهنلیتو سویال و 

از نخبگان و  الهادی حجی المحمیدعبد زهیر دکتر

 اندیشمندان خارجی مرتبط با مجمع جهانی صلح اسالمی

 .است ذیل شرح به مصاحبه متن که است داده ترتیب

دفاع غزه، نگاه جامعه  جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم بی  

جهانی را متوجه بحرانی نمود که در چارچوب آن جنگ و 

شود که رژیم کشتار تنها بخشی از جنایاتی محسوب می

http://iwpeace.com/sites/iwpeace.com/files/field/images/world_2.jpg
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کند. در واقع اقدامات جنایات صهیونیستی علیه مردم اعمال می

نیستی در جریان تجاوز اخیر به غزه را باید کارانه رژیم صهیو

در ادامه سیاست اعمال فشار غیرانسانی و وحشیانه بر مردم 

تحت اشغال دانست که طی چند سال گذشته بر آنها تحمیل 

شده و عمالً غزه را به یک زندان بزرگ و غیرقابل زندگی 

باشد که رژیم تبدیل کرده است. این در شرایطی می

عنوان دولت اشغالگر بر اساس موازین حقوق صهیونیستی به 

گناه غزه های خود را در قبال مردم بیالملل، باید مسؤلیت بین

های انجام دهد؛ در صورتی که این رژیم نه تنها به مسولیت

خود در قبال مردم تحت اشغال توجهی ندارد، بلکه عمالً 

اقسام  جنگی گسترده را علیه آنها آغاز نموده که طی آن انواع و

دهد. نتیجه این امر نیز شهید های ممکن را انجام میجنایت

باشد که گناه میای از زنان و کودکان بیشدن تعداد گسترده

های  ها مقابله با اشغالگری و تسلیم نشدن به زورگوییجرم آن

 باشد که تا دندان مسلح است. در کنار این جنایت رژیمی می

های معنادار حتی گاهاً حمایت ها، موضوع دردآور سکوت و 

المللی از جمله سازمان ملل و به  نهادها و مجامع رسمی بین

خصوص شورای امنیت است. این در حالی است که شورای 

امنیت بر اساس منشور ملل متحد، موظف به حفظ صلح و 

امنیت بین المللی است و باید از ایجاد اختالفاتی که منجر به 

، جلوگیری کند. به باور بسیاری از تجاوز و جنگ می شود

ها از سوی رژیم صهیونیستی  کارشناسان ادامه این سیاست

 ای را با خطرات جدی مواجه می عمالً صلح و امنیت منطقه

 .سازد

اقدامات جنایتکارانه و ضد انسانی رژیم صهیونیستی در * 

 غزه تا چه میزان صلح و امنیت جهانی را تهدید می کند؟

گان به این پرسش در مصاحبه اختصاصی به شرح ذیل پاسخ نخب

 :می باشد

. است جدی کامال تهدید این  نوام چامسکی،

 قوانین شدید نقض تهدید، این بر عالوه اما

 بقای برای امید اسراییل توسط الملل بین

 .ماتیک از بین می بردسیس و آگاهانه را ها فلسطینی عزتمندانه

وردیف، در حال  ایلگار ابراهیم اغلو اهلل 

حاضر رژیم صهیونیستی سیاست های آلمان 

میالدی را ادامه می  40و  30نازی دهه های 

دهد. من مطمئنم که روزی خواهد آمد که دادگاه بین المللی 

صهیونیسم را محکوم خواهد کرد همانگونه که دادگاه 

نورمبرگ جنایتکاران نازی و فاشیست را محکوم کرد. رهبران 

ت میز محاکمه خواهند نشست و محکوم به آنچه اسراییل پش

 .خواهند شد که الیق آنان است

دکتر هانس اوکو، اشغال و شهرک سازی 

یکی از بدترین انواع بی عدالتی، تهدید به 

کرامت انسانی و مفهوم حقوق بشراست که 

 "اجازه"از زمان ایجاد اسراییل وجود داشته. اینکه این پدیده ها 

توهین به حس عدالت است. انقیاد ملتی برای  تداوم پیدا کرده

دهه های متمادی نه تنها برای اسراییل مشکل زاست بلکه 

تمامی جهان را از آزادی یک ملت از بند اشغال ناامید می کند. 

آنچه که امروز یهود ستیزی خوانده می شود عمدتا توصیف 

این نا امیدی و سرخوردگی است. جوهره مورد نیاز برای 

 ی جامعه  یک جامعه انسانی متکثر بخاطر بی تفاوتی ساختن

 اشغال، که بداند بایستی اسراییل اما است تهدید مورد جهانی

 .شد نخواهد تحمل زمین مصادره و سازی شهرک

خانم دکتر می الخنساء، ما با توجه با اساسنامه 

و حدود اختیارات قانونی دادگاه بین المللی 

جنایات جنگی  کیفری می توانیم نمونه های

اسراییل را مشخص کنیم. این جنایات شامل نسل کشی، 

جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، و جنایت تجاوز می شود. 

این جنایات و نحوه رسیدگی به آنان  123و  121، 8، 7، 6مواد 

را کامال مشخص کرده است. اسراییل در تجاوز خود به غزه 

زخمی کرده است و این  هزاران نفر از غیر نظامیان را کشته و

تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی است. اوضاع وخیم غزه 

زندگی کودکان و زنان را در فقدان کمکهای انساندوستانه 

تهدید می کند. ویرانی خانه ها زندگی کودکان زنان و 

سالمندان را به مخاطره انداخته و عملیات نظامی 
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 وخیم شرایط و تهدید تبشد را نظامی غیر شهروندان  اسراییل

 رنج سوخت و اولیه های کمک فقدان و کمبود از که را آنان

ایستی بر علیه اسراییلی ها ب بنابراین. کند می تر وخیم بردند می

 .به دادگاه بین المللی کیفری شکایت شود

دکتر فلیکس محمد امین، اعمال تروریستی  

و سیاست نسل کشی اسراییل صهیونیست بر 

علیه فلسطینی ها اقدامی ضد صلح در میان 

مدت و دراز مدت است. کارخانه تروریسم اسراییل اعمال 

 .دهد می  دیوانه واری مرتکب می شود اما بدون تبیه ادامه

دکترهنلیتو سویال ،حجم جنایات در آینده 

 اکنون هم  مال به تحوالتی بستگی دارد کهکا

 به آن مورد در جانبه دو صورت به طرف دو

ک جانبه داشته ی تصمیم طرفین از یک هر یا و برسند توافق

باشند. در هر صورت ، مسئله ای که در اینجا مد نظر من می باشد 

 محلی ساکنان  این است که شکل گیری اسراییل و آزار و اذیت

 سازمان طرف از طریقی هر به و فردی هر توسط  فلسطین در

 برای  تهدیدآمیز  عملی عنوان به تواند می منطقه در بیگانه های

 .باشد  ی و بین المللیجهان صلح و امنیت

دکترزهیرعبد الهادی حجی المحمید، ظلم 

گسترده ای که دامن گیر مردم فلسطین شده 

است صلح و امنیت بین المللی را عمیقا تهدید 

 و ملل سازمان وقتی دانیم می که طور همان که  می کند چرا

 حفظ را جهانی امنیت و صلح نتوانند المللی بین های نهاد سایر

 که شود می جدیدی اقدامات بروز موجب وضعیت این کنند

 خود از گر سلطه های قدرت ظلم برابر در آنها طریق از بتوان

دفاع کرد. این وضعیت هم چنین موجب شد تا ظلم قدرت های 

سلطه گر در چشم افکار عمومی مشخص و دو چندان شود. این 

وضعیت به نوبه خود موجب می شود تا مظلومان علیه چنین ظلم 

 .های با یکدیگر متحد شوند

کشورهای اسالمی چگونه می توانند از سازوکارهای  *

افزایش فشار بر رژیم  حقوق بین الملل در راستای

 صهیونیستی استفاده کنند؟

پاسخ نخبگان به این پرسش در مصاحبه اختصاصی به شرح ذیل  

 :می باشد

پروفسور نوام چامسکی، اگر ایاالت متحده 

همچنان در مقابل اقدامات تنبیهی سازمان 

ملل بر علیه اسراییل کار شکنی واز جنایات 

ت نظامی، اقتصادی، اسراییل حمایت موثر از جمله حمای

دیپلماتیک، و ایدیولوژیک به عمل بیاورد کشورهای اسالمی 

بایستی دست به اقدامات تنبیهی بر علیه امریکا بزنند.در 

 یک ایجاد به منجر اسراییل از امریکا ایدیولوژیک حمایت واقع

وب عقیدتی ساختگی برای توجیه انکارگرایی یکجانبه چارچ

 .چهل ساله امریکا می باشد

ایلگار ابراهیم اغلو اهلل وردیف، قطعنامه های 

متعددی توسط سازمان ملل در مورد 

سیاستهای تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی 

صادر شده و در عین حال سازمان ملل منشوری دارد که بطور 

خاص بایستی از تجاوز جلوگیری و متجاوز را تحریم و تنبیه 

ها را اجرا و به دنبال کند. کشورهای مسلمان باید این قطعنامه 

اجرای منشور سازمان ملل باشند. اما کشورهای اسالمی زمانی 

می توانند قوانین بین المللی را اجرا کنند که در بین خود به اتحاد 

برسند. بنابراین اقدامات بین المللی برای اجرای عدالت در 

فلسطین بایستی همراه با تالش برای اتحاد میان امت اسالمی 

 .گیردصورت 

دکتر هانس اوکو، کشورهای اسالمی بایستی 

در وهله اول بطور متحد سعی کنند همه ی 

کشورهای اسالمی را در آنچه که ابتکار صلح 

عربی خوانده می شود دخیل کنند. آنها باید اعالم کنند که این 

آخرین پیشنهاد مسلمانان به اسراییل برای پایان دادن به 

 و اسراییل اطالع به گسترده بطور بایستی مساله این. است  اشغال

 همیشه مثل اسراییل اگر اما. برسد ملل سازمان امنیت شورای

 باید چه نپذیرد را طرح یا و گیرد پیش الوقت دفع سیاست

 عدم تحریم، به بایستی اسالمی کشورهای اینصورت کرد؟در
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ا و کمپانیایی روی بیاورند که ه بنگاه بایکوت و گذاری، سرمایه

   .ا اسراییل مراوده و معامله دارندب

خانم دکتر می الخنساء چهار شیوه وجود دارد 

که از آن طریق می توان بر رژیم صهیونیستی 

فشار اورد. شکایت در دادگاههای بین المللی، 

تحریم، عدم سرمایه گذاری در شرکتهای طرفدار صهیونیسم، 

به منظور  مجازات. از این طریق می توان بر رژیم صهیونیستی

 :دسترسی به اهداف زیر فشار آورد

 احضار رهبران و سربازان اسراییل توسط دادگاه بین المللی کیفری  .1

پایان دادن به اشغال و استعمار سرزمین های عربی و برداشتن   .2

 دیوار حایل

به رسمیت شناختن حقوق اساسی و برابر شهروندان عرب و   .3

 فلسطینی اسراییل

یت حقوق پناهندگان اسراییل برای احترام، حمایت و رعا .4

 194بازگشت به کشورشان واعاده اموالشان طبق قطعنامه 

 .سازمان ملل

دکتر فلیکس محمد امین، کشورهای 

دارای اقلیت مسلمان بایستی حکومتهای 

مردمی برای مردم داشته باشند. در حال 

حاضر، بسیاری هستند که دست نشانده و درخدمت منافغ 

لتهای الیگارشی بومی هستند. در اندلس قدیم بیگانگان و دو

گفته می شد که ما باستی اول داخل خانه خود را پاکیزه 

کنیم و سپس به سراغ خارج از خانه برویم و آنجا را 

 .کنیم اصالح و  پاکیزه

دکترهنلیتو سویال ،شکی نیست که جهان 

اسالم از جمله حامیان ملت فلسطین برای 

یونیست با استفاده اعمال فشار بر رژیم صه

از سازوکارهای مختلف پیش بینی شده در قانون بین 

 مذاکره،. بردند بکار را ممکن راهبردهای همه تقریبا  الملل

 نفتی تحریم آمیز، قهر اقدامات سوم، طرف دخالت تشویق،

 از بسیاری سوی از قبال که هستند هایی روش تمامی غیره و

 .بکار رفته و تاثیر چندانی نیز نداشته اند مسلمان کشورهای

دکترزهیرعبد الهادی حجی المحمید ،مشکل 

استفاده از سازوکارهای قانون بین الملل به 

اعراب و کشورهای مسلمان بر می گردد و به 

این که آنها تا چه حد آزادند موضع خود را مشخص کرده و در 

حق و وظیفه صورت امکان تصمیم های مستقل بگیرند چرا که 

آنهاست تا از آن سازوکارهای رسمی استفاده کنند. متاسفانه 

اعراب و مسلمانان ثابت کردند که چنین صالحیتی ندارند در 

حالی که ثابت شده است سازمان های غیر دولتی پاسخگو تر بوده 

و به شکلی موثر تر می توانند از ابزارهای رسانه ای، اجتماعی، 

ی و سیاسی استفاده کنند که آنها را به اقتصادی، مالی ، حقوق

شکلی کارآمدتر به سوی هدفشان رهنمون می شود. وقتی 

کشورها قادر به برخورد نیستند ، مبارزه بی دی اس )تحریم، عدم 

سرمایه گذاری و اقدامات قهر آمیز( سازمان های غیر دولتی نمونه 

 .ای موثر در برخورد با موقعیت های این چنینی است

یان باید براین نکته تاکید نمود که که اقدامات تجاوزکارانه در پا

رژیم صهیونیستی در غزه چیزی جز نقض فاحش حقوق بشر و 

حقوق بشردوستانه که بسیاری از زنان و کودکان بی گناه را به 

شهادت رسانده نمی باشد.در این میان جامعه جهانی چشم به 

دارد که نگهبان صلح نهادهای بین المللی از جمله شورای امنیت 

 تدابیر سازمان این تا است جهان سراسر  و امنیت بین المللی در

 اتخاذ جهانی و ای منطقه بحران این حل برای جدی و مناسب

 رژیم خشونت که داشت تاکید نکته این بر باید. نماید

ر غزه نزد جامعه جهانی دارای هیچ گونه د صهیونیستی

این رژیم متجاوز باید در دادگاه  مشروعیتی نبوده و نیست و قطعا

 .های بین المللی پاسخگو باشد

 29* بیانیه مجمع جهانی صلح اسالمی به مناسبت 

 دی روز ملی غزه

دی ماه در پی مقاومت مردم مظلوم غزه در برابر تهاجم  29
روزه در  22همه جانبه رژیم غاصب صهیونیستی در جنگ 

روز »به عنوان از سوی جمهوری اسالمی ایران  2009سال 
نامگذاری شد. چرا که عالوه بر ظلم و ستم چند « ملی غزه

دهه به مردم مظلوم فلسطین، در جنگی نابرابر و در عین 
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 تحریم های مختلف زمینی، دریایی و هوایی، رژیم
صهیونیستی حمالت وحشیانه ای را به مردم بی دفاع نوار 

غزه بود که غزه انجام داد. اما در نهایت این مقاومت مردم 
 .رژیم غاصب اسرائیل را وادار به عقب نشینی کرد

و در  این رو، این روز نماد پاسداشت مقاومت مردم مظلوم غزهز ا
عین حال یادآوری اوضاع مردم این سرزمین و کمک به احقاق 

د حقوق اولیه و انسانی و جلوگیری از فراموش کردن جنایات ض
ت تالش برای صلح, عدال انسانی رژیم صهیونیستی صهیونیستی و

 .و حفظ کرامت انسانی است
نطقه مجمع جهانی صلح اسالمی معتقد است؛ امروز دنیای اسالم، م

غرب آسیا و جبهۀ مقاومت شاهد گسترش تهدیدات صلح، امنیت 
 و کرامت انسانی است که ریشۀ این حوادث در زیاده خواهی و

ژیم زورگویی قدرت های سلطه گر و همچنین ظلم و ستم ر
ن و نواره نژادپرست صهیونیستی قرار دارد. به نظر ما؛ سرزمین فلسطی

قدم غزه که چندسالی است بعنوان نماد مقاومت مسلمانان و خط م
یای جبهه اسالم و مبارزه مظلومان در برابر صهیونیست ها و دن
صره استکبار شناخته می شود، اکنون نیز همچنان تحت ظلم و محا

 .ست صهیونیستی به سر می بردگستردۀ رژیم نژادپر
این در حالی است که منطقۀ غرب آسیا در شرایط حساس تری 

ن و نسبت به گذشته به سر می برد. جبهۀ مقاومت یکی از سردارا
لم و ظبزرگان خود را که الگو، راهنما و در خط مقدم مبارزه با 
ست دتروریسم قرار داشت، یعنی سپهبد حاج قاسم سلیمانی را از 

قدرت  هنوز این منطقه شاهد تفرقه افکنی رژیم صهیونیستی و داد.
خی های بزرگ به ویژه در میان جوامع مسلمان است و همچنین بر

کشورهای اسالمی بدون توجه به اینکه حل مشکالت منطقه در 
ای گرو همکاری های منطقه ای است، به دنباله رَوی از قدرت ه

 .پردازند-بزرگ می
ان و ساکنان ۀ همین مقاومت ها و پایداری فلسطینیبه باور ما، در نتیج

 نواره غزه است که رژیم صهیونیستی هر روز بیش از پیش تحت
ده فشارهای بین المللی قرار می گیرد و ضمن آنکه مشکالت عدی

سران  داخلی، اقتصادی و سیاسی از جمله اختالفات جدی را در بین
یاسی وای فکری و ساین رژیم به وجود آورده است، زمینه های انز

ی این رژیم را نزد برخی سازمان های جهانی و نخبگان و آزاد
 .خواهان جهان فراهم کرده است

مجمع جهانی صلح اسالمی بر این باور است که عالوه بر اشغال 
غیرقانونی و انتقال فلسطینیان به خارج از سرزمین مادری و محاصره 

مام موازین بین المللی غیرقانونی ساکنان نوار غزه که بر خالف ت

صورت گرفته است، این سکوت برخی دستگاه ها و نهادهای بین 
المللی در برابر اقدامات ضد بشری این رژیم باعث شده است که 
همچنان به ظلم و ستم خود ادامه دهند. به نظر ما، امروز دنیا و 
دستگاه های به ظاهر مدافع حقوق بین الملل و حقوق بشر در 

ایط از بدو تأسیس سازمان ملل متحد قرار دارند. آنچنان بدترین شر
که رژیم صهیونسیتی تحت حمایت قدرت های بزرگ و با 
استثناگرایی حاکم بر مجامع بین المللی، به ظلم و ستم بر مردم 

 .مظلوم غزه ادامه می دهند
مجمع جهانی صلح اسالمی این اقدام ضد بشری که برخالف 

رامت حقوق اولیه انسانی و بر علیه ک موازین بین المللی و نقض
زمان انسان هاست را محکوم می کند و معتقد است جهان اسالم، سا

التی های اسالمی و نخبگان جهان در برابر این همه ظلم و بی عد
ی نظمی مسئول اند و باید این اقدامات ضد انسانی که زمینه های ب

کنند  رعت محکومدر نظام بین الملل را نیز تشدید می کند را به س
زام رعایت و نهادهای بین المللی به ظاهر مدافع حقوق بشر را به الت

ژیم قوانین و حقوق بشر برای همگان وادار کنند و دولتمردان ر
غاصب صهیونیستی که سابقه طوالنی و متعددی در نقض حقوق 

یانبار بشر و قوانین و معاهدات بین المللی دارند، باید عواقب ز
 .د انسانی و ضد حقوق بین الملل خود را بپذیرنداقدامات ض

 * فرجام سخن
مادی نغزه  در جمعبندی نهایی باید بر این نکته اذعان داشت که  

از مظلومیت جامعه بزرگ اسالمی در قرون اخیر و نشان گر 
ها در برابر مقاومت مردمی است که به رغم همه فشارها و سختی

دس قوز غزه مانند روز جهانی دشمن مقاومت می کند. بنابراین ر
فرصتی است که فریاد مظلومیت و حق طلبی مردم مظلومش به 

 .گوش جهانیان برسد
این اقدام ضد بشری که برخالف موازین بین المللی و نقض  

جهان در نهایت    .حقوق اولیه انسانی و بر علیه کرامت انسان هاست
ابر این همه ظلم اسالم، سازمان های اسالمی و نخبگان جهان در بر

و بی عدالتی مسئول اند و باید این اقدامات ضد انسانی که زمینه 
های بی نظمی در نظام بین الملل را نیز تشدید می کند را به سرعت 
محکوم کنند و نهادهای بین المللی به ظاهر مدافع حقوق بشر را به 
التزام رعایت قوانین و حقوق بشر برای همگان وادار کنند و 

تمردان رژیم غاصب صهیونیستی که سابقه طوالنی و متعددی دول
در نقض حقوق بشر و قوانین و معاهدات بین المللی دارند، باید 
عواقب زیانبار اقدامات ضد انسانی و ضد حقوق بین الملل خود را 

 .بپذیرند
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