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قرن«  »معامله  یا  قرن«  »توافق 
اصطالحی است که از ابتدای به قدرت 
رئیس جمهور  ترامپ  دونالد  رسیدن 
آمریکا وارد ادبیات رسانه های سیاسی 
آمریکا  کنونی  دولت  طرح  به  و  شده 
و  خاورمیانه  در  صلح  برقراری  برای 
پایان دادن به نزاع فلسطینی- اسرائیلی 
اشاره دارد که برگزاری اجالس اقتصادی 
اولین  میالدی  آینده  ماه  در  منامه 
قدم اجرای آن به شمار می رود. مفاد 
معامله قرن: مقامات آمریکایی تاکنون 
هیچ اظهارنظر رسمی و قطعی در مورد 
رسانه های  و  ننموده  طرح  این  مفاد 
گمانه زنی های  انتشار  به  تنها  مختلف 
پرداخته اند  مورد  این  در  مطرح شده 
بدون  و  منابع  برخی  سوی  از  که 
آنان مطرح می شود  به هویت  اشاره 
در  غیرقابل انکار  و  مشهود  مسئلۀ  اّما 
اظهارات مقامات آمریکایی عدم اشاره 
فلسطینی  مستقل  کشور  تشکیل  به 
ازجمله  فلسطینیان  حقوق  احقاق  و 
آوارگان  بازگشت  و  سرنوشت  تعیین 
خودشان  سرزمین های  به  فلسطینی 
امنیت  تأمین  بر  مقابل  در  اّما  است 
فراوانی  تأکید  صهیونیستی  رژیم 

خبرهای  آخرین  اساس  بر  داشته اند. 
مهم ترین  زمینه  این  در  منتشرشده 
محورهای طرح صلح آمریکا عبارت اند 
از: )1( تثبیت تسلط رژیم صهیونیستی 
بر قدس و سپردن اداره آن به مقامات 
 )2( مختلف.  شیوه های  با  رژیم  این 
ترک  برای  فلسطینیان  بر  فشار  ادامه 
کمک  اعطای   )3( خود.  سرزمین های 
مالی به فلسطینیان برای بهبود اوضاع 
زیرساخت های  تأمین  و  غزه  اقتصادی 
بندر،  فرودگاه،  احداث  طریق  از  آن 
خلع   )4(  .  ... و  صنعتی  شهرک های 
تسلیحات  کامل  تحویل  و  غزه  سالح 

 )5( به کشور مصر.  نیروهای مقاومت 
کرانه  در  شهرک سازی  ادامه  بر  تأکید 
شهرکی  تجمعات  اتصال  و  باختری 
در  آوارگان  اسکان   )6( یکدیگر.  به 
کشورهایی که هم اکنون سکونت دارند و 
اعطای غرامت به آنان. پیامدهای اجرای 
معامله قرن برای مسئله فلسطین: )1( 

الحاق رسمی بخشی از کرانه باختری 
انحالل   )2(  .1948 اشغالی  اراضی  به 
احتمالی تشکیالت خودگردان به دلیل 
بحرانی  و  قرن  معامله  با  مخالفت 
 )3( باختری.  کرانه  اوضاع  شدن 
دو  راه حل  تحقق  کامل  شدن  منتفی 
و  شهرک سازی  افزایش   )4( دولتی. 
تثبیت حاکمیت رژیم صهیونیستی بر 
باختری.  کرانه  در  موجود  شهرک های 
)5( بی اعتنایی به حق بازگشت آوارگان 
سرنوشت  تعیین  حق  و  فلسطینی 
رسمیت شناخته  به   )6( فلسطینیان. 
مشروعیت  و  اسرائیل(  )کشور  شدن 

بخشیدن به اشغالگری صهیونیست ها 
قدس  به  آمریکا  سفارت  انتقال  که 
اشغالی مقدمه آن محسوب می شود. 
)7( حل وفصل کامل مسئله فلسطین 
و فراموشی حقوق ملت فلسطین. )8( 
تضعیف محور مقاومت و مبارزه علیه 
عادی سازی   )9( صهیونیستی.  رژیم 

کامل و علنی روابط کشورهای عربی با 
)کشوری(  به عنوان  صهیونیستی  رژیم 
قرن  معامله  اجرای  پیامدهای  رسمی. 
برای ایران: )1( از دست رفتن زمینه های 
مبارزه با اسرائیل در کرانه باختری به دلیل 
شدن  بی تأثیر  و  مقاومت  سالح  خلع 
ایران  تأثیرگذار  اهرم  تنها  به عنوان  آن 
رفتن  بین  از   )2( فلسطین.  عرصه  در 
جبهه  در  صهیونیستی  رژیم  تهدیدات 
جنوبی و تمرکز این رژیم بر جبهه شمالی 
دستاوردهای  بیش ازپیش  تهدید  و 
افزایش   )3( لبنان.  و  سوریه  در  ایران 
روابط  عادی سازی  از  ناشی  تهدیدات 
کشورهای عربی به ویژه کشورهای حوزه 
خلیج فارس با رژیم صهیونیستی و اتحاد 
بیشتر  تقویت   )4( ایران.  علیه  آنان 
محور  موفقیت  و  هراسی  ایران  نگاه 
دیدگاه  تثبیت  در  عبری  عربی-  غربی- 
تقدم تهدید ایران بر رژیم صهیونیستی 
این  شدن  شناخته  رسمیت  به  با 
تحقق   )5( فلسطین.  اراضی  در  رژیم 
سیاست های  از  توجهی  قابل  بخش 
ایران  نفوذ  کاهش  جهت  در  آمریکا 
در منطقه غرب آسیا و تمرکز بر حضور 
منطقه. این  کشورهای  دیگر  در  ایران 

برای  غارتگر  کنیم.  توافق  و  بیاییم  کنار  غاصب  با  ما  که  هیهات 
مقابله  یارای  که  حال  و  کرده  غارت  و  شده  خانه  وارد  غارتگری 

سکوت  اسالم  امت  که  حاشا  مذاکره.  برای  می کند  دراز  دست  ندارد، 
می دهند. ترجیح  را  ذلت  واداده  و  غافل  عده ای  هرچند  کند؛ 
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خیانت قرن
شرحی بر مفاد و پیامدهای اجرای »معامله قرن« بر مسئلۀ فلسطین



صحیفه خوانی

یادداشت فتح

عرب  جهان  بر  حاکم  دیکتاتوری  نظام های 

عربی  ناسیونالیستی  روحیه  آن چنان  نه 

دارند و نه نگاه اسالمی به مسئله فلسطین 

اشغال  ابتدای  همان  از  لذا  داشته اند، 

و  مسئله  حل وفصل  دنبال  به  فلسطین 

پذیرش حضور »غده سرطانی اسرائیل« در 

این میان  در  اصلی  مانع  و  بوده اند  منطقه 

اسالمی  و  عربی  همبستگی  و  اراده  تنها 

است  بوده  فلسطین  با  عرب  ملت های 

را  مقاصدی  چنین  رسمی  اعالم  اجازه  که 

آشکارا  که  باری  آخرین  است.  نمی داده 

خیانت  فلسطین  آرمان  به  عرب  جهان  در 

شد، پیمان کمپ دیوید بود که توسط انور 

سادات امضا شد و در آن منافع ملی مصر 

پایان  یافت.  اولویت  فلسطین  آرمان  بر 

خورد  رقم  سادات  انور  ترور  با  خیانت  این 

روابط  عادی سازی  انگیزه های  ترور  این  و 

را برای سال ها در جهان عرب مدفون کرد. 

در دوره کنونی دیکتاتورها به سراغ توجیه 

به  و  رفتند  عربی  عمومی  افکار  هدایت  و 

همین منظور نخبگان و کارشناسان سیاسی 

به  شروع  جهت  دو  از  حکومت ها  به  وابسته 

اول  کردند:  عادی سازی  برای  مقدمه چینی 

با  هم چنان  پنهانی  که   - سابق  مسئولین 

به  شروع  می کردند-  همکاری  حکومت ها 

و  صهیونیستی  رژیم  با  روابط  از  قبح زدایی 

سوی  در  و  کردند  صهیونیست ها  با  تعامل 

هم چون  حکومتی  رسانه های  برخی  دیگر 

MBC و روتانا به القای این دیدگاه  مجموعه 

عرب  جهان  تالش  دهه  چندین  که  پرداختند 

بی نتیجه  صهیونیستی  رژیم  شکست  برای 

شکست  جنگ  چندین  در  و  است  بوده 

دست  به  دستاوردی  هیچ  و  خورده اند 

رفت  مصالحه  سمت  به  باید  لذا  نیاورده اند 

تحلیلگران  این  نیست!  این  جز  چاره ای  و 

آشکارا  عربی  دیکتاتورهای  به  وابسته 

پیشروی های  از  مقاومت  جریان  ممانعت 

هم چون  پیروزی هایی  و  صهیونیست ها 

حماس  روزه   22 و  حزب اهلل  روزه   33 جنگ 

برای  تالش  کنار  در  می گیرند.  نادیده  را 

مسئله  به  نسبت  عربی  عمومی  افکار  تغییر 

پنهان  به صورت  عرب  حاکمان  فلسطین، 

را  روابط  آغاز  و  عادی سازی  برای  توافقاتی 

با  هم زمان  تا  کرده اند  دنبال  سال ها  برای 

آماده سازی افکار عمومی و کاستن از اعتبار 

فلسطین  اسالمی   - عربی  مسئله  اهمیت  و 

هم چون  خیانت آمیز  توافقاتی  زمینه های 

در سطح  البته  فراهم شود.  قرن«  »معامله 

کویت  هم چون  کشورهایی  حکومتی، 

و  هستند  عادی سازی  مخالف  به شدت 

آگاهی بخشی  برای  گسترده ای  تالش های 

داده اند.  صورت  عادی سازی  علیه  عمومی 

و  اردن  هم چون  کشورهایی  هم چنین 

کاهش  و  توافقات  جزئیات  بر سر  نیز  مصر 

اعتراضاتی  فلسطین  در  سنتی شان  نفوذ 

عرب  جهان  غرب گرای  جریان  اما  دارند. 

سعود  آل  و  امارات  زائد  آل  محوریت  با 

آرمان  به  خیانت  این  جلودار  عربستان 

اخیر مسئله  فلسطین هستند. در سال های 

رژیم  با  روابط  عادی سازی  و  فلسطین 

عربی  کشورهای  بین  گرایی  وا صهیونیستی 

هم چون  توافقاتی  است.  داده  افزایش  را 

کمپ دیوید و معامله قرن ریشه در قدرت 

وابسته  زورمدارانه حکومت های  و  پوشالی 

میان  در  شکاف  جز  ثمره ای  که  دارد  عربی 

اقدامات  این  ندارد.  اسالمی  و  عربی  امت 

آرمان  توانست  نخواهند  و  نتوانسته اند 

پوشالی  امنیت  یا  کنند  محو  را  فلسطین 

دهند. افزایش  را  صهیونیستی  رژیم 

استفاده  اسالم  قدرت  و  ایمان  بر  مّتکی  مسلسل های  از  قدس  آزادی  برای  باید 
داشتن  نگه  راضی  و  سازش کاری  بوی  آن  از  که  را  سیاسی  بازی های  و  ]کرد[ 
خصوصًا  مسلمان  ملت های  باید  گذاشت.  کنار  می رسد  مشام  به  ابرقدرت ها 
با مانورهای سیاسی وقت گذرانی می کنند،  را که  لبنان، کسانی  و  ملت فلسطین 
مّلت  برای  ضرر  و  زیان  جز  نتیجه ای  که  سیاسی  بازی های  بار  زیر  و  نموده  تنبه 
مظلوم ندارد نروند. تا کی اسطوره های دروغین شرق و غرب، مسلمانان قدرتمند 
می نماید؟  وحشت زده  را  آنان  تهی،  میان  تبلیغاتی  بوق های  و  نموده  مسحور  را 

#بازیهای_سیاسی

صحیفۀ امام | جلد ۱۵، صفحۀ ۶۱

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادقعلیه السالم ۲ ویژه نامۀ روز قدس/ رمضان المبارک ۱۴۴۰ 

ویروس 
عادی سازی 

صهیونیستی  رژیم  با  روابط  عادی سازی 
افزایش  را  عربی  کشورهای  بین  واگرایی 

و  دیوید  کمپ  هم چون  توافقاتی  است.  داده 
معامله قرن ریشه در قدرت پوشالی و زورمدارانه 
ثمره ای جز  دارد که  وابسته عربی  حکومت های 

شکاف در میان امت عربی و اسالمی ندارد



بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادقعلیه السالم ۳

یادداشت تحلیلی
یادداشت فتح

دو  آمریکا-  پیشین  -رئیس جمهور  اوباما  زمانی 
بحران اساسی را در خاورمیانه شناسایی نمود که 
سیاست این کشور را تحت تأثیر قرار داده و باید 
مسئلۀ  دوم؛  و  فلسطین  مسئلۀ  اول؛  شود.  حل 
ایران. این دو مسئله همچنان موضوع سیاست 
آمریکا در غرب آسیا است. ترامپ تصمیم گرفته 
و  حداکثری  فشار  سیاست  طریق  از  را  ایران 
تحریم مهار نماید و مسئله فلسطین را از طریق 
لذا  کند.  مدیریت  قرن  معامله  به  موسوم  طرح 
تالش کرده در مورد دوم با مجموعه ای اقدامات 
سیاسی و اقتصادی و با فشار بر بازیگران دخیل 
ازجمله کشورهای عربی و نیز رژیم صهیونیستی 
طرح خود را به پیش ببرد؛ طرحی که با تالش های 
برنامه های  از  یکی  به  ترامپ-  -داماد  کوشنر 
اصلی دولت ترامپ در منطقه تبدیل شده و قرار 
سیاسی  لحاظ  به  وی  برای  برنده ای  برگ  است 
طرح  این  در  آمریکا  هدف  باشد.  پرستیژی  و 
کشورهای  با  اسرائیل  روابط  کامل  عادی سازی 
یک سطح  در  عربی  کشورهای  منطقه  خصوصًا 
بازیگران  و  کشورها  با  مقابله  دیگر  سطح  در  و 
ایران و محور مقاومت  یعنی  این طرح  مخالف 
بازیگران  این  مقاومت  صورت  در  چراکه  است. 
قرن-  معامله  جدید-  سازش  طرح  تحقق  امکان 
این  کانونی  نقطه  لذا  داشت  نخواهد  وجود 
به  باید  ایران  اسالمی  جمهوری  یعنی  مقاومت 
شیوه های مختلف درون گرا و معطوف به مسائل 
داخلی شده و به مرزهای سرزمینی خود بازگردد 

شباهت  روزها  این  ایرانی  لیبرال های  حکایت 
عجیبی به لیبرال های فلسطینی پیدا کرده است 
درختی  ثمره  دو،  این  فساد  ریشه  که  گویی 
کرم خورده است که از آبشخور لیبرالیسم و کود 
شیمیایی مذاکره تغذیه می کند. محمود عباس و 
دور و بری هایش با خیال این که می توانند روزی 
حداقلی  دولت  رؤیای  اسرائیلی  میانه روهای  با 
صرف  را  خود  هم وغم  تمام  ببینند  را  فلسطین 
مذاکراتی تحت عنوان ظاهرفریب صلح کردند و 
مقاومت را به نام تروریسم پس راندند اما حزب 
نتانیاهو  رهبری  به  لیکود  راست گرای  و  تندرو 
باد داده  بر  را  آرزوهایشان  سال هاست که تمام 
و تمامی توافقات سابق این جماعت سازش کار 
فلسطینی با جناح به اصطالح میانه روی اسرائیلی 
را بر هم زده است؛ دقیقًا همان کاری که ترامپ 
جالب  کرد.  ایرانی  لیبرال های  خیال  و  خواب  با 
فقط  لیبرالیسم  از  جریان  دو  این  که  اینجاست 
را  غرب  برابر  در  عقب نشینی  و  سازش کاری 
محمود  مالی  فساد  دیگر.  چیز  نه  و  فهمیده اند 
عباس و جرم خیانت های افساد طلبان در ایران 
رجال  میان  در  بیمار  تفکر  نوع  یک  از  نشان 
غرب  از  که  دارد  مسلمان  کشورهای  سیاسی 
باید  ایرانی  لیبرال های  نظر،  به  می گیرد.  ریشه 
بدانند همان طور که ستاره محمود عباس در حال 
افساد  است  فلسطین  سیاسی  سپهر  در  افول 
طلبان نیز روزی غروب غرب گرایی خود را تجربه 
خواهند کرد. آری باید اعتقاد داشت که این دو 
میوه گندیده از ریشه درخت مبتال به بیماری اند.

معاملۀ قرن در 
خاورمیانه

آمریکا  برسد.  حداقل  به  طرح  این  با  مخالفت  تا 
متداخل  سطوح  در  دارد  قصد  قرن  معامله  در 
کشورهای  و  صهیونیستی  رژیم  روابط  منطقه ای، 
منطقه را برقرار و عادی سازی نموده و از این عامل 
برای حل مصنوعی مسئله فلسطین مبادرت ورزد؛ 
این  بر  با فشار  آمریکا،  ازاین رو رهیافت یک جانبه 
گذشته  برخالف  و  است  انجام  حال  در  بازیگران 
انجام  حال  در  اصلی  طرف های  میان  مذاکره ای 
رژیم  یک جانبه  منافع  لحاظ  است  چه  هر  نیست 
صهیونیستی و فشار جهت پذیرش شروط توسط 
اعراب است. در این راستا اقداماتی نظیر شناسایی 
جوالن  بلندی های  بر  صهیونیستی  رژیم  حاکمیت 
و  نتانیاهو  به  امتیاز  دادن  باهدف  ترامپ،  توسط 
درنتیجه عدم واکنش مناسب جهان اسالم و انفعال 
کشورهای عربی در قضیه انتقال سفارت آمریکا به 
بیت المقدس صورت گرفت. قرار است معامله قرن 
ترامپ  جمهوری  ریاست  میراث  از  مهمی  بخش 

باشد. طرحی که به شکل جانب دارانه در ازای تأمین 
صرفًا  است  قرار  صهیونیستی  رژیم  خواسته های 
امتیازات مادی به فلسطینیان داده و مسئله اصلی 
بگیرد.  نادیده  عمالً  را  و...  مرزها  آوارگان،  اشغال، 
ترامپ امیدوار است با حل مسئله فلسطین به شکل 
موردنظر خود، مسئلۀ مقاومت و بازیگران اصلی آن 
اقدامات  هزینۀ  و  نماید  منتفی  موضوعًا  اساسًا  را 
محور مقاومت را در افکار عمومی جهانی باال برده و 
زمینۀ اقدام علیه آن را فراهم آورد. مسلم است که 
طرحی در این سطح بدون لحاظ واقعیات صحنه و 
بدون در نظر گرفتن نظرات و منافع مردم فلسطین 
نتیجه  به  هیچ گاه  اشغالگری،  اصلی  مسئله  و 
نخواهد رسید و در بهترین حالت صرفًا طرحی را به 
ده ها طرح شکست خورده قبلی، اضافه خواهد کرد.

تحلیلي بر سیاست خاورمیانه اي 
آمریکا و معاملۀ قرن

مسئله  حل  با  است  امیدوار  ترامپ 
مسئلۀ  خود،  موردنظر  شکل  به  فلسطین 

مقاومت و بازیگران اصلی آن را اساسًا موضوعًا 
منتفی نماید و هزینۀ اقدامات محور مقاومت را باال 

برده و زمینۀ اقدام علیه آن را فراهم آورد

ُغروِب َغرب گرایی 
در ایران و فلسطین
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لیبرال های ایرانی و فلسطینی دو میوۀ 
گندیده از یک درخت کرم خورده
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معرفی شهید

عکس نگاشت

شکوفه های 
مقاومت

جرار  نصر  شهید  فرزند  جرار  نصر  احمد 

حماس  جنبش  نظامی  فرماندهان  از 

وادی  روستای  در   1994 سال  در  که  است 

مبارزان  از  پدرش  آمد.  دنیا  به  برقین 

بود  اردن  رود  باختری  کرانه  یک  درجۀ 

علیه  مسلحانه  مبارزات  در  طوالیی  ید  که 

شیخ  داشت.  صهیونیست  اشغالگران 

 19 که  حالی  در   1977 سال  در  جرار  نصر 

کوکتل  پرتاب  دلیل  به  نداشت  بیشتر  سال 

به  اسرائیلی  کشتی های  سوی  به  مولوتف 

آزادی  از  بعد  شد.  محکوم  حبس  سال  ده 

حماس  تاسیس  تازه  جنبش  صفوف  به 

حقیقی  معنای  مقاومت  محور  منطق  در  آقازادگی  مفهوم 
الرنتیسی«  محمود  احمد  »شهید  می کشد.  یدک  را  خود 
بود  حماس  جنبش  مسئوالن  از  الرنتیسی  محمود  پسر 
رسید.  شهادت  به  اشغالگر  نظامیان  مستقیم  گلوله  با  که 
مغنیه  جهاد  و  رنتیسی  احمد  امثال  انسان  زمانی که 
خطور  ذهنش  به  مسئله  این  ناخودآگاه  می بیند  را 
درون  به  را  انقالب  گاهی  است  الزم  گویی  که  می کند 
#شهید_الرنتیسی #شهید_مغنیه  کنیم.  صادر  کشور 

نسبت  بشر  حقوق  دوگانۀ  معیارهای  درباره  بس  از 
بی  را  آن  از  صحبت  گویی  که  رفته  سخن  مسلمانان  به 
عکس ها  برخی  میان  این  در  اّما  است؛  ساخته  اعتبار 
شلیک  عکاسی  دوربین های  چله  از  که  تیری  هم چون 
بیداری  برای  را  امروزی  آدم های  مرده  وجدان  می شود، 
هشت  الغندور«  انور  »لیلی  شهادت  می زند.  زخم 
غرب  پوشالی  تمدن  برای  که  سؤالی  با  را  انسان  ماهه، 
قتلت« ذنب  »بأي  می سازد:  روبرو  است  برافکن  بنیان 

افق  بردارنده  در  عکس  این 
معانی و مفاهیمی ست که از ِقَبل 
آن تفاوت مقاومت با جنگ طلبی 
و  شهید  فرهنگ  می گردد.  روشن 
هر  عزت  ضمانت  مایه  شهادت 
اجتماعی  فرهنگ  که  است  ملتی 
خود را به آن بیآراید. #فرهنگ_
#کودکان_فلسطینی شهادت 

عملیاتی  تیم های  از  یکی  رهبری  و  پیوست 

به  را  اردن  رود  باختری  کرانه  در  جنبش  این 

به  دیگر  بار   1994 سال  در  وی  گرفت.  دست 

حبس  سال  چهار  به  بار  این  و  افتاد  زندان 

صبح  جرار  نصر  احمد  شهید  شد.  محکوم 

ماه  یک  از  2018بعد  فوریه  شنبه6  سه  روز 

درگیری  در  باختری  کرانه  در  گریز  و  تعقیب 

روستای  در  اسرائیلی  نظامیان  با  مسلحانه 

الیامون در شمال غرب اردوگاه جنین به درجه 

شهیدش  پدر  به  و  آمد  نائل  شهادت  رفیع 

ملت  همه  روح  احمد،  شهید  خون  پیوست. 

آنها  خشکیده  رگ های  و  داد  تکان  فلسطین 

را به جوش  آورد و از شاخه کرامت و شرافت 

به  را  شده  برگ های خشک  تمامی  فلسطینی 

به  خورشید  تابش  مانع  که  انداخت  زمین 

شکوفه هایی  گشته؛  مقاومت  شکوفه های 

پاک  خون  برکت  به  سختی ها  تمام  با  که 

نمو  و  رشد  احمدنصر جرار  ریخته شده شهید 

به  و  بهتر  فردایی  به  مقاومت  کرد.  خواهد 

سرزمین  در  عاشقانه تر  و  روشن تر  روزهایی 

مقاومت  می دهد.  بشارت  فلسطین 

چه  پس  کرد،  خواهد  پیشرفت  بروز  روز 

این  اند  باکرامت  چه  و  شهادت  زیباست 

آغوش  در  شکلی  به  را  شهیدشان  که  ملتی 

می کشند که کم از درآغوش کشیدن رویاها 

آرمان های سیاسی شان نیست. آرزوها و  و 

ژن خوب

حقوق بی بشر
شهید بازی


