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 »از خدای متعال توفیق جمع شما را مسئلت می کنم و تداوم مبارزه ی متنّوع با 

رژیم متجاوز صهیونیست را به همه ی کسانی که این مسئولّیت بزرگ را احساس می کنند، 

توصیه می کنم.]۱[«

به دومین همایش جهانی علمای  امام خامنه ای  پیام کوتاه  از  باال بخشی  جمالت 

مقاومت در لبنان و خطاب به رئیس این اتحادیه یعنی شیخ ماهر حمود است. تأکید ایشان 

بر »تداوم مبارزه متنوع« ما را بر آن داشت تا به این بهانه به بررسی روش های مبارزاتی 

کشورهای اسالمی باألخص در حوزه عمومی و غیررسمی با رژیم صهیونیستی بپردازیم.

 

جرقه آغاز تشکیل اتحادیه جهانی علمای مقاومت در حاشیه نشستی با 

موضوع فلسطین در تهران در سال 20۱4 زده شد. طرح اولیه این نشست در 

اجالس بین المللی »علمای اسالم در حمایت از فلسطین« در تهران مطرح گردید. 

این اجالس در واکنش به حوادث غزه و جنگ 5۱ روزه با حضور بیش از 200 

نفر از اندیشمندان و مقامات و شخصیت ها از 54 کشور جهان برگزار شد.
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اتحادیه جهانی علمای مقاومت و نشست بیروت

با موضوع  اتحادیه جهانی علمای مقاومت در حاشیه نشستی  جرقه آغاز تشکیل 

بین المللی  این نشست در اجالس  اولیه  تهران در سال 20۱4 زده شد. طرح  فلسطین در 

»علمای اسالم در حمایت از فلسطین« در تهران مطرح گردید. این اجالس در واکنش 

به حوادث غزه و جنگ 5۱ روزه با حضور بیش از 200 نفر از اندیشمندان و مقامات و 

شخصیت ها از 54 کشور جهان برگزار شد. در بندهای بیانیه اختتامیه این اجالس موضوع 

تشکیل اتحادیه علمای مقاومت مطرح و بر لزوم تقویت و حمایت از آن اتحادیه و پیوستن 

علما و شخصیت های اسالمی بر آن تأکید شد. شیخ ماهر حمود از علمای برجسته لبنان به 

ریاست اتحادیه و آیت اهلل محسن اراکی برای نائب رئیسی این اتحادیه انتخاب شدند. پس از 

این تصمیم، نخستین کنفرانس جهانی علمای مقاومت جوالی 20۱5 در بیروت برگزار شد.

دومین نشست اجالس علمای مقاومت یکم و دوم نوامبر 20۱7، هم زمان با صدمین 

سالروز اعالمیه بالفور تشکیل شد. اعالمیه بالفور دوم نوامبر ۱۹۱7 توسط »آرتور جیمز 

بالفور«، وزیر خارجه وقت بریتانیا خطاب به »والتر روتشیلد«، سیاست مدار یهودی تبار 

از:  بودند  عبارت  اجالس  این  موضوعات  بود.  شده  نوشته  بریتانیا  عوام  مجلس  عضو  و 

»نقش مقاومت در مقابله با رژیم صهیونیستی«، »مقاومت در برابر عادی سازی روابط با 

اسرائیل«، »آخرین تحوالت فلسطین«، »گزارش کمیته های شرکت کننده« و »اسرائیل رو 

به نابودی«.]2[
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شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب اهلل لبنان، »اسماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاسی 

جنبش حماس، »شیخ عبداللطیف الهمیم« نماینده عراق و رئیس سازمان اوقاف اهل سنت 

این کشور، »عطاهلل حنا« اسقف لبنانی، »محمد توفیق رمضان البوطی« نماینده وزیر اوقاف 

سوریه، »صادق المهدی« سیاستمدار سودانی، انس عبدالنور دبیر کل علمای مقاومت در 

اوگاندا و عبدالغنی شمس الدین عضو هیات علمای مسلمان در مالزی برخی از سخنرانان 

اتحادیه اخیر بودند]۳[.

فراوانی سخنرانان از جریان ها و طیف های 

توجه  )با  اسالم  جهان  مذاهب  سیاسی  گوناگون 

زمان  کنار  در  اسالم(  جهان  کنونی  وضعیت  به 

و مکان اجالس نشان می دهد که این اتحادیه در 

صورتی که برنامه ای هوشمندانه و منسجم را دنبال 

رژیم  با  مبارزه  در  پررنگی  نقش  می تواند  نماید 

صهیونیستی داشته باشد.

 

رژیــم  بــا  مبــارزه  در  »تنــوع« 
نیســتی صهیو

اکنون جهان اسالم و جهان عرب در وضعیت 

بسیار مهم و سرنوشت سازی قرارگرفته است. این 

جهان  و  اسالم  جهان  اکنون 

و  مهم  بسیار  وضعیت  در  عرب 

سرنوشت سازی قرارگرفته است. این 

در  تاریخی  پیچ  عاقبت  و  وضعیت 

فرآیند  سرنوشت  به  فلسطین،  مسئله 

رژیم  و  اعراب  روابط  عادی سازی 

سعودی ها  مرکزیت  با  صهیونیستی 

عادی سازی  بود.  وابسته خواهد  بسیار 

روابط میان ریاض و تل آویو به اخباری 

تکراری در رسانه های منطقه ای همراه 

با اعترافات مقامات صهیونیست تبدیل 

شده است.
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وضعیت و عاقبت پیچ تاریخی در مسئله فلسطین، به سرنوشت فرآیند عادی سازی روابط 

اعراب و رژیم صهیونیستی با مرکزیت سعودی ها بسیار وابسته خواهد بود. عادی سازی 

روابط میان ریاض و تل آویو به اخباری تکراری در رسانه های منطقه ای همراه با اعترافات 

مقامات صهیونیست تبدیل شده است.

عادی سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی، همواره طرفداران و مخالفان زیادی 

میان نخبگان منطقه ای و بین المللی داشته است. فرآیند عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی 

و اعراب را می توان در قالب سه مرحله ساده سازی نمود: مرحله نخست، پذیرش و ایجاد 

روابط امنیتی و سیاسی پنهان، مرحله دوم، پذیرش عادی سازی روابط در فضای نخبگانی 

و تبیین لزوم آن برای جامعه و نهایتًا مرحله سوم که مهم ترین بخش فرآیند عادی سازی 

است، حساسیت زدایی اجتماعی است. امروز رسانه ها و نخبگان حامی عادی سازی و پذیرش 

رژیم صهیونیستی در منطقه، وارد مرحله حساسیت زدایی از داشتن رابطه و شناسایی رژیم 

صهیونیستی برای افکار عمومی باألخص ملت های عربی شده اند؛ زیرا در صورتی که حتی 

این ملت ها، مقاومت و جمهوری اسالمی را دشمن بپندارند و از احساس دشمنی آن ها نسبت 

به رژیم صهیونیستی کاسته شود، اما به دلیل سال ها خیانت، جنگ و رفتارهای نژادپرستانه و 

جنایت آمیز رژیم صهیونیستی، همچنان ارتباط با رژیم صهیونیستی با حساسیت و مقاومت 

مواجه خواهد شد. لذا باید تدابیر و رفتارهایی برای حساسیت زدایی اجتماعی اتخاذ شود. باید 

توجه داشت که حساسیت زدایی اجتماعی تصمیم و عملی متفاوت از پذیرش عادی سازی 

روابط در فضای نخبگانی است.
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در مرحله سوم عادی سازی روابط میان اعراب 

و رژیم صهیونیستی یعنی حساسیت زدایی اجتماعی، 

دو محور علنی کردن روابط سران و صراحت بیان 

در عادی سازی روابط و القای پیروزی اعراب در 

عربی  صلح  طرح  اجرای  و  عادی سازی  صورت 

منطقه ای  دنبال می شود.]4[ تحوالت  به طور جدی 

در کنار فشارهای سیاسی علیه حزب اهلل و حماس، 

مبارزه  متنوع  به روش های  توجه  لزوم  و  اهمیت 

رژیم  برای  سازی  مشروعیت  و  سازی  عادی  با 

صهیونیستی در جهان اسالم را دو چندان می کند.

حال با نیم نگاهی به اتحادیه علمای مقاومت 

و دیگر اقدامات جریان ها، جنبش ها و حتی دولت ها 

علیه رژیم صهیونیستی به بررسی مختصر مبارزات متنوع و لزوم »تنوع« در تقابل با رژیم 

صهیونیستی خواهیم پرداخت.

 

ــادی،  ــای اقتص ــام در حوزه ه ــان اس ــاس جه ــکارBDS در مقی ۱-ابت
ــی ــی و ورزش اجتماع

رژیم صهیونیستی در دهه های اخیر تالش های وسیعی در راستای کسب پرستیژ 

مردمی  جنبش  یک   BDS

تحریم  راستای  در  که  اروپاست  در 

اروپا  به  که  صهیونیستی  کاالهای 

گوناگونی  فعالیت های  می شود  صادر 

بسیار  راستا  این  در  و  داده  انجام 

موفق هم بوده است. وجود یک نهاد 

تحریم  منظور  به  فراگیر،  غیردولتی 

علمی  و  ورزشی  فرهنگی،  اقتصادی، 

که  است  اقدامی  صهیونیستی،  آثار 

بسیار خالی  جای آن در جهان اسالم 

است.
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و مشروعیت در جهان اسالم و کشورهای عربی از طریق دیپلماسی های غیررسمی چون 

دیپلماسی پزشکی]5[، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی ورزشی]6[، دیپلماسی دیجیتال]7[ و 

دیپلماسی علمی]8[ دنبال نموده است.

در این راستا تل آویو تالش های گوناگونی را انجام داده است. به طور نمونه می توان 

به برگزاری همایش های علمی و تعریف پروژه های مشترک با اعراب و برخی فلسطینیان، 

شرکت در مسابقات ورزشی کشورهای عربی، برجسته سازی فیلم ها و هنرمندان سرزمین های 

اشغالی در مناطق عربی و ... همگی بخشی از تالش ها به منظور کاستن حساسیت ها و عادی 

سازی روابط میان جامعه عربی-اسالمی با جامعه صهیونیستی و ساکنان سرزمین های اشغالی 

است. این فرآیند اگر کنترل نشود، باعث چالش هایی برای محور مقاومت و مخالفین رژیم 

اشغالگر خواهد شد. دیپلماسی عمومی یک ابراز برای همبستگی ملی، کسب پرستیژ یا 

منزلت، پیشبرد اهداف سیاسی و القای تصویر و شناخت از خود به افکار عمومی جهانیان 

است.

به طور نمونه می توان به مسئله دیدارهای ورزشی و تالش های اخیر رژیم صهیونیستی 

برای شرکت در مسابقات در کشورهای عربی پرداخت. با نگاهی دقیق تر می توان دریافت 

که دیپلماسی ورزشی بیش از آنکه برای رژیم صهیونیستی فرصت باشد، ابزاری جهانی 

برای مخالفان این رژیم اشغالگر در عرصه جهانی و عمومی برای تحت فشار قرار دادن و 

هجمه به مشروعیتش است. امری که باید در جمهوری اسالمی به خوبی درک شود و با 

اتخاذ یک راهبرد کالن و جامع ضمن استفاده از این فرصت، بر چالش های احتمالی آن 

مانند حضور فوتبالیست های ایرانی در تیم های اروپایی و مواجهه با تیم های صهیونیستی و 

... غلبه نمود.
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 راه حل این چالش، تعریف یک BDS جدید، خالقانه و فراگیر در درون جهان 

کاالهای  تحریم  راستای  در  که  اروپاست  در  مردمی  جنبش  یک   BDS است.   اسالم 

صهیونیستی که به اروپا صادر می شود فعالیت های گوناگونی انجام داده و در این راستا 

بسیار موفق هم بوده است. وجود یک نهاد غیردولتی فراگیر، به منظور تحریم اقتصادی، 

فرهنگی، ورزشی و علمی آثار صهیونیستی، اقدامی است که جای آن در جهان اسالم بسیار 

خالی است.

 

۲-اقدامات حقوقی و سیاسی علیه رژیم صهیونیستی

یکی دیگر از راه های مبارزه با رژیم صهیونیستی که شاید به آن جدی پرداخته نشده 

است، تقابل حقوقی و سیاسی است. شاید برخی گمان کنند به دلیل سلطه و نفوذ قدرت های 

جهانی در ساختار بسیاری از سازمان ها و نهادهای حقوقی، سیاسی و حقوق بشری بین المللی، 

مبارزه با رژیم صهیونیستی از این روش معقول و نتیجه بخش نخواهد بود، اما باید گفت 

علی رغم سختی ها و دشواری های این روش، با توجه به اهمیت موضوعات حقوقی و انسانی 

در میان افکار عمومی جهان، این روش از مبارزه می تواند طیف زیادی از جهانیان را به 

سوی مبارزه به رژیم صهیونیستی سوق دهد.

به طور نمونه می توان به برخی اقدامات موفق در سال اخیر اشاره کرد. یکی از 

اقدامات موفق سیاسی در مبارزه با رژیم صهیونیستی خنثی کردن تالش های آمریکا برای 

لبنان و سرزمین های اشغالی بود. سید حسن  تغییر مأموریت نیروی های یونیفل در مرز 
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نصراهلل در سخنرانی ای در این خصوص گفت: »... مثاًل نماینده ی تازه ی ایاالت متحده در 

شورای امنیت از خود اسرائیلی ها اسرائیلی تر است! آمریکا و انگلیس اخیراً تالش کردند 

قطعنامه ی ۱70۱ ]قطعنامه آتش بس جنگ ۳۳ روزه[ را تعدیل کنند و نقش نیروهای یونیفل 

را به نفع اسرائیل تغییر دهند. دولت لبنان مخصوصًا وزیر خارجه با کشورهای عضو دائم 

شورای امنیت تماس گرفت و موضع لبنان و عدم پذیرش این تعدیل را اعالم کرد. همچنین 

باید از برادران وزارت امور خارجه ی ایران در این زمینه تشکر کنیم. در پایان، این طرح 

آمریکا و انگلیس شکست خورد... ]۹[«

 هم چنین به طور مثال می توان به خروج آمریکا از سازمان یونسکو اشاره کرد. در 

اواخر مهرماه ۹6 آمریکا در اقدامی غافل گیرانه از یونسکو خارج شد. آمریکا دلیل این کار 

اعالم کرد.  یونسکو  اقدامات ضد صهیونیستی  را 

این قرار بود که کمیته میراث جهانی  از  داستان 

را  الخلیل  باستانی  شهر  نام  پیش  چندی  یونسکو 

دارای ارزش جهانی فوق العاده خواند و آن را در 

این کمیته ضمنًا  فهرست میراث جهانی گنجاند. 

فلسطین  اشغالی  سرزمین های  در  که  را  شهر  این 

قرار دارد در فهرست »میراث باستانی در معرض 

خطر« هم قرار داد.]۱0[

اگر جهان اسالم بتواند یک تشکل قوی به 

صورت غیردولتی یا دولتی، در راستای هماهنگ 

یک  بتواند  اسالم  جهان  اگر 

یا  غیردولتی  صورت  به  قوی  تشکل 

سازی  هماهنگ  راستای  در  دولتی، 

بین المللی  مجامع  در  حقوقی  اقدامات 

تشکیل داده و این روش را با جدیت 

به عدم  توجه  با  نماید،  دنبال  بیشتری 

افکار  پیشینه مثبت صهیونیست ها در 

عمومی و مجامع دنیا و باألخص در نظر 

اروپایی ها، می تواند ضربات مهمی را 

به اشغالگران فلسطین وارد نماید.
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سازی اقدامات حقوقی در مجامع بین المللی تشکیل داده و این روش را با جدیت بیشتری 

دنبال نماید، با توجه به عدم پیشینه مثبت صهیونیست ها در افکار عمومی و مجامع دنیا و 

باألخص در نظر اروپایی ها، می تواند ضربات مهمی را به اشغالگران فلسطین وارد نماید. 

همچنین این روش از مبارزه، می تواند هزینه حمایت از اقدامات تل آویو را برای حامیانش 

در جهان در نزد افکار عمومی ملت ها باال ببرد.

 

جمع بندی

تنوع در روش های مبارزه با رژیم صهیونیستی، خواسته امام خامنه ای در پیام خود 

به رئیس اتحادیه علمای مقاومت بود. ابتکار و ایجاد یک BDS فراگیر در جهان اسالم و 

توجه ویژه به اقدامات سیاسی و حقوقی با تشکیل یک جنبش دولتی یا غیر دولتی، روش 

اما تاثیرگذاری آن بسیار واضح و  های مبارزاتی ای است که شاید جدی گرفته نشده 

مسبوق به سابقه است.
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http://tabyincenter.ir/21103

]7[ برای مطالعه بیشتر ر.ک:
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http://www.tabyincenter.ir/12820
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