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 (وبینار)همایشنگاهی اجمالی به 

 آپارتاید؛ آمریکا و صهیونیزم
 
 

 اشاره:
ــاي ــروز، دنی ـــده ام ـــکالت از آکن ـــالش و مش ـــاي چ ـــاگونی ه ـــت گون ـــه اس ـــو در ک ــتی پرت ــا، کاس ــیض ه ــا تبع  ه

ــابرابري ــه هــاي ون ــدگی بافــت و ســاختار در نهفت ــین زن ــی ب ــانی« اي گســتره جهــانی، فرهنــگ در نابســامانی و الملل  »جه
ــه ــد. یافت ـــی ان ــدي از یک ــرین ج ــه ت ــن عرص ــالش ای ــا، چ ــد ه ــیض آپارتای ــژادي) (تبع ــات و ن ــق در آن تبع ــلح تحق  ص

 .است جهانی امنیت و عادالنه
 پوســت ســیاه جــرم بــه کــه آمریکــایی شــهروند فلویــد جــرج قتــل ویــژه بــه جهــان، امــروز حــوادث و وقــایع بــه توجــه بــا

ــودن ــد ب ــیاري همانن ــردم از بس ــیاه م ــت س ــا در ســاکن پوس ــوق از آمریک ــه حق ــهروندي اولی ــروم ش ــتند مح  بــه و هس
ــورد انســانی ضــد شــکلی ــه حقــوق از محــروم و آزار تبعــیض، م ــرار انســانی اولی ــد، مــی ق ــد اســت: معتقــد گیرن  آپارتای

ــی ــروم یعن ــاختن مح ــی س ــه از بخش ــانیج جامع ــا ه ــی ی ــهروندان از بخش ــک ش ــور ی ــام از کش ــا تم ــی ی ــوق از بخش  حق
 .نماید تامین را خود نامشروع مطامع بتواند سلطه نظام اینکه براي علمی، و اقتصادي سیاسی، اجتماعی،

منطقــه اي و بــین  ســطح ملــی، 3بــا توجــه بــه رویــداد اخیــر مجمــع جهــانی صــلح اســالمی بــر مبنــاي رســالت خــویش در 

ــابــر خــود ضــرورت دیــد  اقــدامات ضــد بشــري آمریکــا بــه ویــژه حــوادث داخلــی آن المللــی وبینــاري تحــت عنــوان  ت

 نماید.را با جمعی از نخبگان داخلی و خارجی برگزار  آپارتاید؛ آمریکا و صهیونیزم

 عــدالت جنــبش رئــیس(چانــدرا مظفــرپرفســور خــارجی از جملــه: آقایــان  داخلــی و در ایــن همــایش مجــازي نخبگــان
ــر  ،)مــالزياز  جهــانی ــردکت ــاش ظف ــل گــر(بنگ ــادا مســلمان تحلی ــر  ،) از کان ــمدکت ــیس راس  شــیعی حــزب رئــیس(نف

ــر ــراز  التحری ــو، )مص ــک ریچاردپرفس ــتاد( فال ــته اس ــلبین حقــوق برجس ــگاه در المل ــتون دانش ــگ و پرینس ــژه گزارش ر وی
ــر  ،)از آمریکــا ســازمان ملــل ، )از ســوئد کلیســاها جهــانی شــوراي عضــو و ســوئد کلیســاي کشــیش( اوکــو هــانسدکت

 آیــرس نسیبــو دانشــگاه صــلح فرهنــگ و بشــر حقــوق کرســی اســتاد و صــلح مطالعــات اســتاد( کــابزادو آلیشــاپرفسور
ــین ــد  آرژانت ــپانیاو مادری ــر ، )از اس ــمدکت ــاء هاش ــنده البک ــال و (نویس ــانه فع ــاکن شــیعی اي رس ــارك) و کشــور س  دانم

ــاج  ــینح ــی حس ــگر (دیران ــلمان  نویسنده،پژوهش ــترالیامس ــان: ) از اس ــون آقای ــران همچ ــامريو از ای ــر داود ع  دکت
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ــالمی) ــلح اس ــانی ص ــع جه ــل مجم ــر،  (دبیرک ــانم دکت ــوبی خ ــانی ط ــان کرم ــه زن ــانی اتحادیّ ــع جه ــل مجم ــر ک (دبی
حجـت االسـالم ) بـین الملـل موسسـه پژوهشـی فرهنگـی انقـالب اسـالمی  معـاون(جنـاب آقـاي پـاك آیـینمسلمان)، 

ــادي، کمیتــه بــین المللــی مجمــع جهــانی صــلح اســالمی) یسئــ(ر و المســلمین ســاالر (عضــو شــوراي دکتــر خنــدق آب
ــب زادهو  راهبــري مجمــع جهــانی صــلح اســالمی ) ــر حبی اســتاد دانشــگاه و رئــیس گــروه حقــوق دانشــگاه امــام (  دکت

 .بررسی پرداختند ) به بحث وصادق (ع)

 (دبیرکل مجمع جهانی صلح اسالمی) دکتر داود عامري
ــار ایــن در ــر ایشــان وبین ــه و ســلطه نظــام کــه داشــتند اذعــان ایــن ب ــژه ب  در آمریکــا، دولتمــردان وی

ــالی ــعار ح ــی ش ــدمی را آزادي و دموکراس ــه دهن ــیاري ک ــهروندان از بس ــایی ش ــوق از آمریک  حق
 .هستند نابرابري و تبعیض این بر تأییدي نیز ملی و ایالتی قوانین و هستند محروم خود اولیه

 کشـــورهاي از بســـیاري و امریکـــا در معترضـــان از بســـیاري شـــعار کـــه هســـتیم شـــاهد حـــالی در امـــروز افـــزود، وي
 ســال اســالمی صــلح جهــانی مجمــع کــه بــود، نخواهــد صــلح از خبــري نشــود برقــرار عــدالت تــا کــه اســت ایــن اروپــایی
 نخواهــد راراســتق صــادق صــلح ،عــدالت بــدون کــه اســت بــاور ایــن بــر و اســت عادالنــه صــلح برقــراري منــادي هاســت

 .یافت
ــابراین ــرورت بن ــه دارد ض ــه ک ــان هم ــاي انس ــان ،آزاده ه ــان آزادي و نخبگ ــان خواه ــازمان و جه ــاي س ــردم ه ــاد م  نه

ــا تــالش و تبعــیض ایــن کــردن افشــا راســتاي در جهــان ــژاد، از فــارغ هــا انســان همــه حقــۀ حقــوق احقــاق ت  و قومیــت ن
 .نمایند تالش اهر این در دارند توان در چه هر با و خیزند پا به مذهب

 ) لندن از کانادا اسالمی موسسه بنیانگذاران از و تحلیل گر(بنگاش دکتر ظفر
اي واقعیــت هــا کشـورهاي ســلطه گـر از قبیــل آمریکـا بــه دنبــال ایـن هســتند کـه ترفنــدهاي رسـانه

ــوعی ــه ن ــد و اطالعــات رو ب ــار در را تحریــف کنن ــردم اختی ــرار م ــد ق ــت در را آنهــا کــه دهن  جه
د بـــا توزیـــع غیرعادالنـــه اطالعـــات، بتواننـــ واقـــع در و کننـــد هـــدایت خودشـــان منـــافع تـــامین
 .اهداف خودشان را محقق کند

در ایــن وبینــار افــزوده شــد کــه آمریکــا میلیاردهــا دالر بــه صــهیونیزم کمــک مــی کنــد تــا ایــن کشــور مســلح شــود ایــن 
کــه میلیاردهــا دالر هــا در خــود آمریکــا  در حــالی اســت کــه مــردم آمریکــا اغلــب در فقــر هســتند و نیــاز بــه ایــن اســت

ــدداً  ــد مج ــدا کن ــالت پی ــراي معض ــایی ب ــل ه ــه راه ح ــاي اینک ــه ج ــت آمریکاب ــین دول ــود همچن ــذاري ش ــرمایه گ س
 ریشــه ایــن و دهنــد و از پلــیس مــی خواهــد کــه خشــونت هــاي بیشــتري را علیــه مــردم اعمــال کــنمخشــونت را ادامــه می

 شود. می مشاهده صهیونیزم و آمریکا فعلی وضعیت در که است نژادپرستی در
 ) بین الملل موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی  معاون(آقاي پاك آیین

ــدم.آانها در  ــف ش ــیار متاس ــدم.و بس ــنا ش ــد آش ــا آپارتای ــک ب ــوبی از نزدی ــا جن ــه افریق ــفر ب ــا س ب
کشــور کشــور خودشــان بســیار بــی هویــت و بیگانــه بودنــد. امــروز بــا توجــه بــه مبــارزات در ایــن 

ــدن ــی ش ــاهد ملغ ــد ش ــتیم. آپارتای ــور هس ــن کش ــر در ای ــوع دیگ ــاهد ن ــا ش ــدام در  ي از آپارتای
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ــا ــان و در امریک ــورها جه ــی کش ــاهد  و بعض ــتیم.ش ــرال  هس ــد لیب ــود را مه ــه خ ــوري ک ــژادي در کش ــیض ن ــره تبع چه
ــتند.امروز آا ــه هس ــان بیگان ــور خودش ــتان در کش ــرخ پوس ــتیم. س ــر هس ــاره گ ــد را نظ ــی میکن ــوکراس تلق ــه در دم نچ

امــروز تمـامی ســازمان هــاي مــردم نهــاد و صــلح  اســت.امریکـا مــی گــذرد حاصــل خشــم سـیاه پوســتان و ســرخ پوســتان 
 دوست باید صداي مردم بیگناه در امریکا را به گوش جهانیان برسانند.

 )از مالزي جهانی عدالت جنبش رئیس(چاندرا مظفرپرفسور 
ــروزه ــفانه ام ــهیونیزم متاس ــاطق در ص ــغالی من ــت اش ــد جنای ــاد و میکن ــتی نم ــم و نژادپرس  تروریس

ــان یــک. اســت ــد زم ــوبی آفریقــاي در آپارتای ــه جن ــري ب ــژادي برت ــاد ن ــر داشــت اعتق وز شــاهد ام
 دنبــال را موضــوع ایــن سالهاســت هــم صــهیونیزم و باشــیم مــی بــروز نژادپرســتی در آمریکــا

ــدمی ــا. کن ــک آمریک ــانی ی ــرزمین زم ــتانرنگین س ــغال را پوس ــرد اش ــهیونیزم و ک ــم ص ــرزمین ه ــطین س ــغال را فلس  اش
ــا مبــارزه نهضــت اینکــه زننــد. مــی دامــن نژادپرســتی بــه کشــور هــردو امــروز و اســت کــرده  آمریکــا در پرســتی نــژاد ب

 کنــد پیـدا ادامـه بایـد مبـارزه.  شـده واقـع جهـان حمایـت مـورد و رسـید خـود اوج بـه فلویـد جـورج شـدن کشـته بـا کـه
 .کنند حمایت جریان این از باید کنند. می تاکید انسانی کرامت حقوق که خواه آزادي هاي کشور و مردم و

 یس کمیته بین المللی مجمع جهانی صلح اسالمی) ئ(ر حجت االسالم و المسلمین ساالر
اتفاقـــات شـــرم آور و تبعـــیض نـــژادي در امریکـــا اســـت.  جهـــان شـــاهد، در موقعیـــت کنـــونی

ــواع تبعــیض هــا و جنایــات امریکــا در جهــت اهــداف خــود تحــت عنــوان  دموکراســی و صــلح ان
ــات  ــه جنای ــطین ادام ــتی در فلس ــم صهیونیس ــا ودژی ــات امریک ــیض و جنای ــد. تبع ــی ده ــام م را انج

 این دو در کشتار جمعی در ویتنام و عراق و یمن ناظر این جنایات بودیم.
ـــوبی ب ـــاي جن ـــد در افریق ـــرین مســـوولین در آپارتای ـــواع امریکـــا و رژیـــم صهیونیســـتی ازمهمت ـــد در ان ـــد. آپارتای ودن

 در گوشه جهان اعمال می شود. تبعیض هاي خود توسط سلطه گرانی همچون امریکا و رژیم صهیونیستی

 )از مصر التحریر شیعی حزب رئیس(نفیس راسم احمد دکتر
ایشـان تاکیـد دارنــد کـه پیــامبران امـت واحـد بــا یـک هــدف واحـد وارد شـدند و اســاس دیـن بــر 

و مشــرکین صــهیونیزم پایــه وحــدت و عــدالت اســتناد شــده اســت. دشــمنان سرســخت مســلمانان 
ــا انهــا داشــته باشــیم.مهر و محبــت  هســتند کــه بایــد دوســتان و دشــمنان خــود را بشناســیم و رفتــار ب

خــدا و انجــام کارهــاي خــوب انســان را بــه خداونــد نزدیــک مــی کنــد.نام خداونــد را باصــفات  بــه بشــریت و بــه بنــدگان
ــت و  ــن اس ــت ای ــدف خلق ــه ه ــود اینک ــد.با وج ــت بودن ــامبر رحم ــالم پی ــامبر اس ــیم و پی ــی کن ــاز م ــیم اغ ــان و رح رحم

ــت . ــه نیس ــروز اینگون ــفانه ام ــا متاس ــده ام ــد ش ــث تاکی ــران و احادی ــت در ق ــاحثی اس ــت از مب ــت و محب ــا و معرف امریک
در سراســر کشــور خودشــان شــده و ملــت  رژیــم صهیونیســتی خــودرا برتــرین مــردم مــی داننــد .امــروز شــاهد تبعیضــات

خوشــبختانه انتفاضــه سراســري کشــور امریکــا را فــرا گرفتــه و نفــرت اســتبکار در جهــان  خــود را ســرکوب مــی کننــد و
 روز ي با متقین خواهد یود.فراگیر شده و مقابله با این استکبار بسیار شده و در انتها پی
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ــانم  ــاخ ــابزادو پرفسورآلیش ــتاد( ک ــات اس ــلح مطالع ــتاد و ص ــی اس ــوق کرس ــر حق ــگ و بش ــلح فرهن ــگاه ص  دانش
 )آرژانتین از اسپانیا آیرس بوئنس

از حــوادثی کــه در امریکــا مــی گــذرد بســیار ناراحــت هســتند  امــروز همــه انســان هــاي ازادیخــواه
قــومی نــدارد و امــروز همــه نســبت بــه کرامــت انســان هــا در  و ایــن ارتبــاطی بــه گرایشــات دینــی و

ــ ــد. همچن ــت بدهن ــد اهمی ــو و ... بای ــت و م ــگ پوس ــارغ از رن ــا ف ــاي دنی ــر کج ــه یه ــه ب ــا توج ن ب
ــر در امریکــا ــه اخی ــابرابري در امریکــا وجــود  نگــران وضــعیت حقــوق بشــر در امریکــا هســتیم. حادث ــژادي و ن تبعــیض ن

 انسان ها در جهان باید از شرایط برابري برخوردار باشند.دارد باید پایان بپذیرد. و همه 

 (دبیر کل مجمع جهانی اتحادیّه زنان مسلمان)کرمانی طوبی خانم دکتر
ــن  ــا شــاهد ای ــغالی فلســطین م ــه داشــتن اســت. در ســرزمین هــاي اش ــاي جــدا نگ ــه معن ــد ب آپارتای

ــته  ــه داش ــدا نگ ــادري ج ــرزمین م ــور و از س ــن کش ــردم ای ــتیم .و م ــوع هس ــردم موض ــن م ــد.و ای ان
مظلــوم از هویــت خــود دور مانــده اند.ریشــه تــاریخی در امریکــا ســیر بســیار طـــوالنی دارد و 

همچنــان سـیاه پوسـت هــا جـدا زنــدگی مـی کننــد و حتـی از ایــن  قـانون بـرده داري درســت اسـت کــه ملغـی شــده ولـی
ــر روي ایــن هــا انجــام مــی شــود. ا ــراي آزمــایش هــاي ســخت ب تفاقــات بســیاري در آمریکــا ســیاه پوســتان در امریکــا ب

دیــده مــی شــود و ایــن مــردم را از هویــت هــاي خــود  هــم علیــه ســیاه پوســتان انجــام مــی شــود. ایــن رفتارهــا در فلســطین
 دور می کنند ولی این عکس العمل به همراه خود دارد که ما شاهد این در غزه و جنوب لبنان می باشیم.

 از استرالیا) نویسنده،پژوهشگر وتحلیگرمسلمان (دیرانی حاج حسین
ایشــان در ایـــن همـــایش تاکیـــد داشـــتند کـــه امـــروز آنچـــه در امریکـــا مـــی گـــذرد نمـــادي از 
آپارتایـد و نـژاد پرسـتی اسـت .امریکــا بـه جـاي راه حـل آگـا ه هانــه بـراي سـیاه پوسـتان باشـند بــا 

د هســتیم کــه صــهیونیزم وحشــی گــري بــه آنــان حملــه مــی کننــد.از ســوي دیگــر در جهــان شــاه
ســرزمین فلســطین ر اشــغال کــرده اســت . و مــردم مظلــوم ایــن کشــور توســط نظامیــان ایــن رژیــم تحــت فشــار هســتند.در 
نزدیکــی هــاي رژیــم و در غــرب آســیا شــاهد تروریســم تکفیــري هســتیم توســط عربســتان و تجــاوز عربســتان بــه کشــور 

ــه  ــه یــک ویران ــن کشــور تبــدیل ب ــان آمرییمــن را شــاهد هســتیم و ای ــدامات تحــت فرم ــن اق ا کــشــده اســت. و تمــام ای
 است و اینها همه نقض حقوق بشر در جهان است.

 ) کلیساها از سوئد جهانی شوراي عضو و سوئد کلیساي کشیش( اوکو هانس
ــتفک ســتمیس کیــنــژاد بــه  لیــبــه دال دیــآپارتا فرهنــگ  کیــشــد کــه تحــت نظــارت  لیتبــد کی

ــیس ــتبداد یاس ــ ياس ــر یمبتن ــر برت ــف يب ــت. صه دیس ــرار گرف ــمیونیق ــد س ــر منتق ــه  نیاز نظ ــود ب خ
ــعنــوان  ــا کی ــاســتعمارگر و  يدئولوژی ــه  ینینژادپرســتانه اســت کــه خــروج فلســط ای هــا را وادار ب

نشــده  فیــاز اســطوره و قــول خــود تعر گــریکــه د، متحــده االتیــدانــد. ا یآنهــا مــ شــتاز حــق بازگ تیــانکــار و محروم
 شود.  یمشاهده م يگریو وحش يگر ینظام، ینژادپرست، یمنشور نسل کش قیامروز از طر، است



٦ 
 

 دانمارك) کشور ساکن شیعی اي رسانه فعال و (نویسنده البکاء دکتر هاشم
ــامبران ــ پی ــین در اله ــد وهمچن ــرده ان ــد ک ــدگی تاکی ــراي زن ــر ب ــق بش ــتگاري و ح ــه بررس ی همیش

ــع  ــه واق ــد مــورد توج ــه بای ــیاري وجــود دارد ک ــث بس ــدالت و صــلح احادی ــاد ع شــود.ولی ایج

ــژادي  ــه تبعیضــات ن متاســفانه اســتکبار جهــانی کــه خــود را قــدرت برتــر در جهــان مــی داننــد داعی

ــد  ــی کنن ــرکوب م ــود را س ــت خ ــهروندان و مل ــد و ش ــانده ان ــه اوج رس ــان ب ــردم جه ــود و م ــهروندان خ ــان ش را در می

 تــر وسـیع موضـوع ایـن هبـ خشـم امـروزه بسـیاري از مـردم دنیـا نسـبت بـه ایـن موضـوع آگـاه شــده انـد و مـوج نفـرت و

 و خیزنـد پـا بـه کشـور دو ایـن نـژادي تبعیضـات علیـه خـود مبـارزه بـه جهـان شـرایط ایـن بـا کـه اسـت امید و است شده

 .شوند پیروز

 (عضو شوراي راهبري مجمع جهانی صلح اسالمی )دکتر خندق آبادي
ــه ــم، س ــد داد صهیونیس ــم پیون ــه ه ــوان ب ــی ت ــده را م ــتی و  پدی ــم صهیونیس ــی رژی ــت سیاس حاکمی

امریکــا اســت.در یــک بررســی در تــاریخ جهــان بــه خــانواده هــاي بــر مــی خــوریم کــه بــر ســلطه 

اقتصــادي تاکیــد داشــتند.در تاریخچــه ایــن خــانواده هــا مــی تــوان مشــاهده کــرد کــه فعالیــت هــاي 

ر هکتـــا 125یکـــی از ایـــن خـــانواده  1924خـــود را آغـــاز کردنـــد. در جریـــان تشـــکیل رژیـــم صهیونیســـتی در ســـال 

ــار اســراییل قــرار داد.یکــی از پدیــده هــایی کــه باعــث شــکل گیــري اســراییل در  ســرزمین فلســطین را خریــد و در اختی

ــود.در بررســی پروتکــل هــاي صهینویســم کــامال ایــن اندیشــه  ســرزمین اشــغالی فلســطین ایــن خــانواده هــاي ثروتمنــد ب

ــرار باشــد وجــود دارد کــه ســلطه اقتصــادي ــد برق ــرل بای ــراي کنت ــالیوود صهینویســت ب ــل ه .در مجموعهــاي فرهنگــی مث

مــی تــوان ایــن ســلطه را مشــاهده کــرد و ایــن تفکــر در جــاي جــاي آمریکــا حــاکم اســت و  وشــرکت هــاي چنــد ملیتــی

 موجب بروز بی عدالتی در اثر حقوق اولیه بین ساکنان آمریکا خواهد شد.

 )از آمریکا ر ویژه سازمان مللگزارشگ و پرینستون دانشگاه در المللبین حقوق برجسته استاد( فالک پرفسوریچارد
ایشــان تاکیــد کردنــد کــه بــه نظــر مــن قــدرت طلبــی صهیونیســم بــا کمــک امریکــا بــراي اســتعمار 

فلســطین ادامــه دارد.در تــاریخ معاصــر انگلــیس بــود کــه بــه دنبــال ســرزمین بــراي یهــودي هــا بــود. 

امریکـا و بـه بهانـه کشـتار  اگر چـه آپارتایـد فـرو پاشـید بـا حمایـت مـردم امـا اسـراییل بـا حمایـت

یهودیــان بعــد از جنــگ جهــانی دوم منطقــه فلســطین را اشــغال کــرده و بــه حضــور خــودش ادامــه مــی دهــد و طــرحش 

ایــن اســت کــه یهودیــان را در ایــن کشــور جمــع کنــد و بــه دنبــال راي گــرفتن از یهودیــان اســت. حضــور ایــن رژیــم در 

ــ ــه حمای ــا ب ــت. و امریک ــه اس ــم ریخت ــم را به ــه نظ ــین منطق ــاهد چن ــم ش ــا ه ــت.در امریک ــه اس ــم پرداخت ــن رژی ت ای

نهادهــاي و ایــن موجــب بــی عــدالتی در میــان آمریکــایی هــا شــده اســت.  فشــارهاي علیــه نژادهــاي مختلــف وجــود دارد
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مختلـف صـلح بایـد بـا همبسـتگی بســیار بتوانـد بـراي مبـارزه بـا صهیونیسـت فعالیــت کننـد و نیـاز بـه یـه حرکـت دارد تــا 

 اشغالی در کنار هم زندگی کنند. مردم در سرزمین

 ) استاد دانشگاه و رئیس گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع)(  دکتر حبیب زاده
تاکیــد داشــتند کــه شــکل گیــري امریکــا و ظهــور صــهیونیزم همــزاد بــا نــژاد پرســتی اســت.  ایشــان

ــه در  ــد.علی رغــم اینک ــتی در امریکــا اشــاره نمودن ــژاد پرس ــاریخی ن ــه ریشــه ت ــرن وي ب اواســط ق

بــرده داري در بســـیاري از کشـــورهاي اروپــایی ملغـــی شـــد امــا همچنـــان در امریکـــا بـــرده  16

تبعـــیض نـــژادي در امریکـــا وجـــود دارد.همچنـــین صـــهیونیزم یـــک  21داري رواج داشـــته اســـت. در عمـــل در قـــرن 

هر اصــوال هــدف از شــکل گیــري نهضــت صــهینویزم در شــ ایــدولوژي سیاســی مبتنــی بــر تبعــیض نــژادي اســت.

ــویس ــاهده ، س ــوان مش ــی ت ــراییل م ــرارت اس ــوانین و مق ــژادي در ق ــت.تبعیض ن ــوده اس ــطین ب ــراییل در فلس ــیس اس تاس

کــرد از درخواســت گــواهی نامــه گرفتــه تــا آمــوزش فرزنــدان.نابرابري بــین اعــراب و یهــودي هــا کــه بســیار زیــاد اســت 

 ها مشاهده می شود. و این در کارنامه نقض حقوق بشر صهیونیسیت

 :سخن فرجام
در فرجام گفتگو بـر ایـن امـر تاکیـد شـد کـه امـروز در حـالی شـاهد هسـتیم کـه شـعار بسـیاري از معترضـان در 

امریکا و بسیاري از کشـورهاي اروپـایی ایـن اسـت کـه تـا عـدالت برقـرار نشـود خبـري از صـلح نخواهـد بـود، 

ــت  ــال هاس ــالمی س ــلح اس ــانی ص ــع جه ــه مجم ــالمی ک ــاي اس ــه ه ــی از اندیش ــا تأس ــلح ب ــراري ص ــادي برق من

عادالنه است و بـر ایـن بـاور اسـت کـه بـدون عـدالت صـلح صـادق اسـتقرار نخواهـد یافـت. بنـابراین ضـرورت 

ــن تبعــیض و  ــان جهــان در راســتاي افشــا کــردن ای دارد کــه همــه انســان هــاي آزاده و نخبگــان و آزادي خواه

نگــاه عــدالت  هب بــه پــا خیزنــد وتــالش تــا احقــاق حقــوق حقــۀ همــه انســان هــا فــارغ از نــژاد، قومیــت و مــذ

ــا هــر چــه در تــوان دارنــد در ایــن راه تــالش نماینــد خواهانــه را در جهــان تبعــیض کننــد تــا موجــب اســتقرار  ب

 گفتمان صلح عادالنه در جهان شود.

 در خــوبی اســتقبال مــورد و شــد برگــزار تهــران وقــت بــه 20 ســاعت1399 مــاه تیــر 2 شــنبه روز در وبینــار ایــن

 آنالیــن پخــش ضــمن وبینـار مجــازي کمیتــه گــزارش و آمـار طبــق کــه طــوري بـه گرفــت، رارقــ مخــاطبین بـین

 کانــال در هــم آفالیــن صـورت بــه گرفــت، قــرار ملـی فــرا و ملــی ســطح در بازدیـد مــورد پــی آي چنــد در کـه

ـــع ـــانی مجم ـــلح جه ـــالمی ص ـــارات در اس ـــه آپ ـــانی ب  ww.aparat.com/iwpeacehttps://w نش

 دادند. قرار بازدید مورد نفر 630 از بیش تعدادي

https://www.aparat.com/iwpeace
https://www.aparat.com/iwpeace

