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اخــــوان المسلمیــن2

حسن البناء در سال 1928 م  در 22 سالگي، به كمك جمعي از همفكران خود، جنبش اسالمي اخوان 
المسلمين مصر را بنيان نهاد و سپس با حمايت هاي مالي مردم، مسجدي را براي فعاليت اين جنبش، ايجاد 
نمود. البّناء در كنار آن نيز، به احداث دانش سراي عالي اسالمي همت گماشت و جوانان مشتاق علوم اسالمي 
را با مباني اسالم آشنا ساخت. شعب جنبش اخوان المسلمين، به تدريج در شهرهاي مختلف مصر داير شد 
و هنگامي كه البّناء، مقر خود را به قاهره انتقال داد، بيش از 1500 شعبه در شهرهاي مصر وجود داشت. 
حسن البناء در سرمقاله اولين شماره از مجله اركان اخوان المسلمين، خط مشي اين سازمان را پيروي از 
قرآن كريم و رسول خدا)ص( اعالم نمود. او در سال هاي بعد، با توسعه فعاليت هاي اسالمي و نيز نگارش 
نامه هاي مختلف و بعضاً تهديدآميز براي سران حكومت مصر و بازداشتن آنان از فساد و انحراف و دعوت 
آنها به تعاليم حياتبخش اسالم، مورد بغض دستگاه حكومتي قرار گرفت. سال هاي جنگ جهاني دوم، اوج 
محبوبيت حسن البّناء نزد مردم مسلمان و به ويژه مردم فلسطين بود. در اين سال ها، اعضاي اين سازمان در 
فلسطين، عماًل به مصاف با يهوديان صهيونيست پرداختند و نقش مؤثري را در دفاع از حقوق ملت فلسطين 
بر عهده گرفتند. هم چنين بي ثباتي و تزلزل سياسي حكومت مصر در جريان جنگ نيز به رشد و اقتدار و 
موقعيت سياسي و اجتماعي جنبش اخوان المسلمين و شخص حسن البناء كمك شاياني كرد. در اين سال ها، 
حسن البناء موقعيت ممتازي را در ميان نظاميان ارتش مصر به دست آورد و همين موقعيت بود كه بعدها 
زمينه ساز ظهور جنبش افسران آزاد در ارتش مصر و سر بر آوردن جمال عبدالناصر از ميان آنان گرديد. 
هم چنين در اين سال ها فعاليت اين جنبش به سرعت افزايش يافت به طوري كه تعداد اعضا و هواداران آن، 
در سال 1948م در حدود دو ميليون نفر بود. در اين سال اخوان المسلمين با حكومت وقت مصر درگير شد 
و با كشف توطئه قتل نخست وزير مصر از طرف اخوان المسلمين، فعاليت اين جمعيت، غيرقانوني اعالم 
گرديد. در نتيجه حسن البناء در دوازدهم فوريه 1949م در 43 سالگي توسط رژيم پادشاهي ملك فاروق به 
شهادت رسيد. اخوان المسلمين از اين تاريخ به بعد، به يك سازمان مخفي تبديل شد و رهبران آن با افسران 
ناراضي مصري ارتباط برقرار كردند. آنان در طي كودتاي افسران در سال 1953م عليه حكومت سلطنتي 
نقش موثري ايفا نمودند. ولي پس از پيروزي كودتا، سازمان با حكومت مصر دچار اختالفاتي گرديد كه در 
نهايت به انحالل جنبش اخوان المسلمين انجاميد. اخوان المسلمين در حال حاضر، در اكثر كشورهاي عربي 

فعاليت مي كنند ولي مهم ترين مركز فعاليت آنها، مصر، سوريه، سودان و اردن است.



3 بعـــــث

ژانويه   19 در  بعث  پايه گذار حزب  عفلق  ميشل 
1910م در دمشق و در يك خانواده مسيحي به 
دنيا آمد. وي در 18 سالگي براي ادامه تحصيل 
عازم فرانسه شد و از دانشگاه سوربُن اين كشور 
1933م  سال  در  عفلق  گرديد.  التحصيل  فارغ 
يك  اوليه  هسته  دوستانش  از  يكي  همراه  به 
اتحاد همه  با هدف  تشكيالتي  سياسي  سازمان 
احزاب و تشكيالت سياسي موجود در كشورهاي 
با اين هدف، در سال  آنان  بنيان نهاد.  عربي را 
بنيان گذاري  را  العربي  االحياء  سازمان  1941م 

اين  ارگان  كه  را  البعث  روزنامه  و سپس  كردند 
اولين  در  نيز  عفلق  كردند.  تأسيس  بود،  حزب 
به  1947م  سال  در  بعث  حزب  عمومي  كنگره 
از  با حمايت  انتخاب شد و  اين حزب  دبير كلي 
عنوان  به  مصر،  و  سوريه  سياسي  وحدت  طرح 
در  گرديد.  مطرح  سياسي  برجسته  چهره  يك 
سوريه يگان هايى از ارتش به فرماندهي افسران 
و  زده  به كودتا  مارس 1963 دست  در 8  بعثي 
ضمن سرنگوني دولت، حاكميت را به طور يك 
پارچه در اختيار گرفتند. كودتاگران كه نيروهاي 
برگزيده اي از تفكرات اجتماعي حزب بعث بودند 
در 24 مارس همان سال قدرت قانون گذاري و 
انقالب«  رهبري  ميهني  »شوراي  به  را  اجرايي 
از  پس  سوريه  در  بعث  حزب  حاكميت  سپردند. 

گذشت بيش از چهار دهه، همچنان ادامه دارد.
 وي طي سفري به بغداد، حمايت خود را از كودتاي 
سلطنتي  براندازي حكومت  در  قاسم  عبدالكريم 
اعالم نمود و جاي پايى نيز در عراق براي خود 
جهت  سياسي  زمينه سازي  طي  عفلق  كرد.  باز 
كودتاي آرام احمد حسن البكر در سال 1968، از 
دمشق به بغداد آمد و از آن تاريخ تا زمان مرگ 
خود به عنوان مغز متفكر حزب بعث عراق باقي 
پان  انديشه  مدافع سرسخت  عفلق  ميشل  ماند. 
عربيسم و ناسيوناليسم عربي بود و انديشه سلطه 
بر كل جهان عرب كه توسط حكومت هاي بعثي 
ميشل  ذهني  خميرمايه هاي  از  شد  ابراز  عراق 
عفلق ناشي مي گرديد. ميشل عفلق سرانجام در 
24 ژوئن 1989م در 79 سالگي بر اثر بيماري در 

پاريس جان سپرد. 
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پس از ترور رفيق حريري در سال 2005 سعدالدين حريري پسر رفيق حريري رهبري جريان المستقبل 
را به عهده گرفت. اين گروه با ائتالف با حزب ترقي خواه سوسياليست به رهبري وليد جنبالط، نيروهاي 
لبناني، حزب كتائب و ساير گروه هاي سياسي لبناني ائتالف 14مارس را تشكيل داد. اين ائتالف از حمايت 
آمريكا و فرانسه و ساير كشورهاي غربي به همراه عربستان و برخي كشورهاي عربي برخوردار است. ائتالف 
14مارس با برپايي تظاهرات و اعتصاب ها در شهرهاي لبنان به ويژه بيروت خواستار تشكيل دادگاه بين المللي 
براي مجازات عوامل ترور رفيق حريري، پايان دادن به حضور نظامي و امنيتي سوريه در لبنان و برگزاري 
انتخابات آزاد در اين كشور و خلع سالح تمام گروه هاي لبناني از جمله حزب ا هلل شدند. در ترور حريري اين 
گروه عامل ترور را سوريه اعالم كرد. البته اين جريان سرانجام به اشتباهات خود عليه سوريه پي برد و سعد 
الحريري طي سخناني كه در روزنامه الشرق االوسط چاپ لندن به چاپ رسيد، اعتراف كرد كه در خصوص 
سوريه اشتباه كرده اند. اين اتحاد راه ديپلماسي را براي مقابله با اسرائيل انتخاب كرد و هرگونه مقاومت 
مسلحانه را بي فايده و كشتزارهاي شبعا را متعلق به سوريه دانست و مدعي شد: نبايد براي زمين هايي كه به 
ما مربوط نيست، اقدامي نمود. درحالي كه در جنگ 33 روزه حزب اهلل تمام توان خود را متوجه درگيري هاي 
سخت نظامي با رژيم صهيونيستي نموده بود، سخت ترين فشارهاي سياسي داخلي و بين المللي را نيز 
تحمل مي كرد. به تعبير ديگر آمريكا و اسرائيل كه از شكست نظامي حزب اهلل در جنگ اطمينان داشتند، 
جبهه داخلي و سياسي را نيز عليه حزب اهلل گشودند تا پس از جنگ حزب اهلل را نابود كنند. سيد حسن نصر 
اهلل پاسخ اين توطئه را دو سال قبل و در سخنراني 8 مارس 2005 داده و گفته بود: آنچه را با جنگ به 
دست نياورديد، هرگز با سياسي كاري به دست نخواهيد آورد. درباره كارشكني هاي گروه 14مارس در جنگ 
33 روزه همين كافي است كه »شائل ايوب«، سردبير مسيحي روزنامه الديار پس از جنگ 33 روزه نام 
»صهيونيست هاي داخلي« را براي اين گروه پيشنهاد داد. شايد بتوان داليل اين نامگذاري را از طريق نظرات 
و مصاحبه هاي 14مارسي ها در زمان جنگ بهتر شناخت. سعد حريري در روزهاي ابتدايي جنگ اعالم كرد: 
ما حزب اهلل را در پايان جنگ محاكمه خواهيم كرد. فؤاد سنيوره نخست وزير غربگراي سابق لبنان نيز گفت 
: تا حزب اهلل خلع سالح نشود، جنگ را متوقف نمي كنيم. اين كارشكني ها عالوه بر عميق تر كردن شكاف 
جريان 14 مارس و 8 مارس بين متحدين 14 مارس هم تفرقه ايجاد كرد و منجر به كناره گيري حزب آزاد 

ملي به رهبري ميشل عون از اين جريان و پيوستنش به نيروهاي 8 مارس يا نيروهاي مخالف دولت شد.

جریان 14 مارس و 8 مارس لبنان
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طالبان در فاصله سالهاي 1373 ـ 1380 ش )1994 ـ 2002 م( از جنوب افغانستان ظهور نمودند. 
آنان گروهي با انگيزه، از طالب علوم ديني بودند كه از افزايش ناامني در سراسر افغانستان توسط 
دسته هاي مسلح به نام مجاهد پس از فروپاشي حكومت نجيب در سال 1370 به ستوه آمده بودند. 
اين دسته هاي مسلح به مدت سه سال در حالي در جاده ها به دزدي و اخاذي مي پرداختند كه سران 

مجاهدين در پايتخت بر سر قدرت به شدت مي جنگيدند.
در اين شرايط كه اوضاع مرزي تحت نظارت سازمان اطالعات ارتش پاكستان )ISI( قرار داشت، 
خبرگزاريها از عمليات پر سر و صداي تصرف يك شهر مرزي در جنوب قندهار و يك پايگاه مملو از 
اسلحه توسط گروه ناشناختة طالبان در 1373 ش )12 اكتبر 1994 م( خبر دادند. اين گروه از قبيلة 
پشتوِن ُدّراني با سابقة حكومت 250 ساله در افغانستان و خواستار بازگشت »ظاهر« شاه سابق بودند. 
رهبر آنان مال عمر، يكي از مجاهدين سابق، بود و فرماندهان محلي، پاكستان را در ظهورشان دخيل 
مي دانستند. يك هفته بعد، در بيستم اكتبر، هيأتي از كارشناسان امور عمراني و سفراي خارجي به 
سرپرستي بابر، وزير خارجه وقت پاكستان ـ كه خود يك پشتون بود ـ در سفري به جنوب افغانستان، 
امكان برقراري بزرگراهي از كويته به هرات را بررسي مي كردند. بابر قباًل رايزنيهايي با مقامات محلي 

انجام داده بود. 
اين هيأت در خارج از قندهار توسط مجاهدين محلي و در اعتراض به حمايت پاكستان از گروه طالبان 
گروگان گرفته شد. از طرفي مالقاتي در 28 اكتبر بين رئيس جمهور تركمنستان و والي هرات با بوتو، 
نخست وزير وقت پاكستان، در عشق آباد صورت گرفته و قرار بود در يك سفر آزمايشي، كارواني 
تجاري شامل سي كاميون از پاكستان به عشق آباد رود. در 29 اكتبر اين كاروان نيز همراه دو فرمانده 
طالبان و يك افسر ISI به گروگان مجاهدين در آمد. طالبان به درخواست پاكستان در يك حملة 

برق آسا گروگانگيران را فراري  دادند و عصر همان روز قندهار را به تصرف در  آوردند.
 از آن پس طالبان به شهرت رسيدند و توانستند با برقراري عوارض بر كاميونها امنيت جنوب را تأمين 
كنند. پيشرويهاي سريع آنان در شرق به »چهار آسيا« و دروازهاي كابل و در غرب به »فراه«، همراه 
با خريد فرماندهان محلي، نظم و امنيت را به اين مناطق برگرداند. گروه كوچك آنان در اين زمان به 

طالبـــــــان
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صورت يك جنبش قدرتمند و پرتحرك و سريع در آمده بود و تعجب همگان را بر مي انگيخت. سخت  
گيريهاي معروف آنان پس از تصرف »هرات« در سال 1995 م نيز توجه همه را به خود جلب كرد. 
هنگامي كه آنان در سال 1996 م جالل آباد را در شرق افغانستان فتح و كابل را محاصره مي كردند، 
سران مجاهدين همچنان به درگيريهاي خود در اطراف پايتخت )كابل( و دسته بنديهاي تاكتيكي بر 
سر تصرف شهرها ادامه مي دادند؛ در حالي كه امنيت و نظم در قلمرو جنبش طالبان برقرار بود، پس از 
چند محاصره، نيروهاي احمد شاه مسعود كابل را تخليه كردند و بالفاصله شهر به تصرف طالبان در 
آمد. پس از سقوط اين چهارمين شهر بزرگ افغانستان، مجاهدان در مقابل طالبان يك اتحاد تاكتيكي 

به نام »جبهه متحد« به وجود آوردند. 
داخلي سران  اختالفات  از  استفاده  با  و جو مي كردند،   را جست  تمام كشور  بر  طالبان كه حاكميت 
به  و دست  كردند  تصرف  را هم  افغانستان  مركز  بعد  اندكي  و  م شمال   1998 در سال  مجاهدين 
به  المللي در واكنش  بين  اقتصادي جامعه  اين مناطق زدند. تحريمهاي  كشتارهاي وسيع مردم در 
اعمال طالبان آنان را به انزوا برد. وقتي دو روز قبل از حادثة يازدهم سپتامبر آمريكا )بيست شهريور 
2001(، احمد شاه مسعود كشته شد، ائتالف ضد تروريسم به رهبري آمريكا با بمبارانهاي سنگين و 

پشتيباني جبهه متحد، طالبان را از صحنة سياسي افغانستان به زير آورد. 

طالبـــــــان



7 جماعت اسالمی پاكستان

كه  م   1941 سال  در  مودودی«  »ابواالعلى 
بوده  هند  قارة  شبه  در  پير  استعمار  قدرت  اوج 
است دست به تشكيل جماعتى به نام »جماعت 
اسالمى« زد كه در اصالح و نوگرايى دينى شبه 
بيشتر  اوت 1947 م  يعنى  پاكستان  و  قاره هند 
به صورت جنبشى نظری است تا عملى و بيشتر 
در پى تشكيالت سازی و استخوان بندی درونى و 

خودسازی فكری و روانى بوده است.
مخالفت  پاكستان  استقالل  از  قبل  مودودی 
داشته  اعالم  پاكستان  مستقل  كشور  از  را  خود 
لحاظ  از  جامع  و  مدون  كاماًل  برنامه هايى  و 
نظری برای يك نوع حكومت خودمختار داخلى 
را به مسلمانان پيشنهاد مى كرد. بعد از استقالل 
پاكستان اين جماعت آن را مورد تأييد قرار داد و 
در 23 دسامبر 1947 اولين تجمع بزرگ »جمعيت 
طلبه پاكستان« كه شاخه دانشجويى جماعت بود 
نمود.  استخوان بندی  به  شروع  و  شده  تشكيل 
قوانين اسالمى  وارد كردن  در  جماعت اسالمى 

در قانون اساسى نقش زيادی را ايفا كرد.
جماعت اسالمى فعاليت عادی خود را طبق چهار 

اصل اعالم نمود:
1. انتشار نظرية حيات اسالمى؛

2. تنظيم افراد برای نظريه اسالمى؛

3. اصالح عمومى مردم از جهت اخالقى، دينى 
و سياسى؛

4. تالش برای اسالمى كردن سياست كشور.
جماعت اسالمى پاكستان همواره در طول دوران 
از  در خارج  اسالمى  از جنبش های  فعاليت خود 
در  افغانستان  مردم  از  حمايت  جمله  از  كشور 
آزادی  جهت  در  تالش  سابق،  شوروی  مقابل 
از  بنگالدش  جدايى  از  جلوگيری  كشمير، 
اسرائيل  مقابل  در  اعراب  از  حمايت  و  پاكستان 
در  كشور  داخل  در  هم چنين  است.  بوده  فعال 
آن  اجرای  و  اسالمى  قوانين  كردن  وارد  جهت 
در كشور، شركت در انتخابات مختلف و ائتالف 
با ديگر گروه های اسالمى و مخالفت با بعضى از 
اعمال و رفتار دولت های مختلف كه بر سر كار 

مى آمدند، مى پرداخت.
به طور كلى حزب جماعت اسالمى اصلى ترين و 
مهم ترين حزب در ميان احزاب مذهبى پاكستان 
دينى  اعتقاد  طاليه دار  هميشه  حزب  اين  است. 
به  احترام  و  مردم ساالری  و  دموكراسى  اسالم، 
قوانين  به طرف  قوانين  پيشبرد  و  قوانين كشور 
هيچگاه  و  بوده  قانونى  و  سلمى  طرق  از  شرع 
دست به خشونت نزده است . مقر اين حزب در 

شهر الهور است . 
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منافع  از  محافظت  منظور  به  و  هندی  مسلمانان  ليگ  عنوان  با   1906 سال  در  ليگ  مسلم  حزب 
مسلمانان هند بريتانيا و در مقابل كنگرة ملى هند كه در سال 1885 به وجود آمده بود تأسيس شد. 

رهبری اين حزب را محمدعلى جناح بر عهده داشت .
هدف مسلم ليگ چنانچه در اولين جلسه ای كه در داكا تشكيل شد، اعالم گرديد، عبارت بود از: بهبود 
روابط مسلمانان با انگليسى ها، بررسى روابط مسلمانان با جامعه هند و دفاع از حقوق مسلمانان هند 
بود. هدف كلى اين بود كه مسلمانان در برخورد و رويارويى با دو حريف قوی – انگليسى ها به عنوان 

نيروی استعماری و هندوها به عنوان دشمن ديرينه ـ از خود دفاع كنند.
اين حزب تحت رهبری جناح در مارس 1940 يك تصميم جدی برای ايجاد سرزمينى مستقل و 
خاص مسلمانان گرفت و در اين جهت تالش كرده تا اينكه در سال 1947 به اين هدف خود رسيد. 
حزب مسلم ليگ پاكستان پس از استقالل اين كشور و در سال 1962 م به عنوان جانشين حزب 
نوعى  به  و  بود  موسوم  قيوم«  به »گروه  ابتدا  در  اين حزب  آمد.  به وجود  هند  ليگ سراسر  مسلم 
قديمى ترين حزب پاكستان بود.اين حزب پس از مرگ ضياءالحق برای شركت در انتخابات 1988 
اتحادی از احزاب اسالمى به نام اتحاد دموكراتيك اسالمى را تشكيل داد و همواره در مقابل جناح 
مخالف يعنى حزب مردم قرار داشته است. مقر اين حزب در راولپندی قرار دارد و در حال حاضر اين 
حزب به سه شاخه »محمد نواز شريف«، »قائد اعظم« و گروه »جونجو« تقسيم گرديده است. حزب مسلم 

ليگ شاخه نوازشريف هم اكنون مهم ترين شاخة اين حزب به شمار مى رود.  
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حزب مردم پاكستان نتيجه همايشى است كه روز 30 نوامبر و هم چنين 
يكم دسامبر 1967 در الهور برگزار شد. در اين همايش ذوالفقار على 
بوتو بعنوان رهبر اين حزب انتخاب شد. مهم ترين خط مشى و اهداف 
بيان شده در خصوص اين حزب، »دموكراسى تساوی گرا« و »استفاده 
از انديشه های سوسياليستى برای آزادسازی اقتصاد و عدالت اجتماعى« 

بود. اصول و آرمان های اين حزب براساس چهار اصل زير قرار دارد:
1. اسالم دين ماست.

2. نظام جمهوری و دموكراسى سياست ماست.
3. سوسياليسم روش اقتصادی ماست.

4. سرچشمه قدرت از ديدگاه ما مردم هستند.
حزب مردم پاكستان سعى در ارائه تلفيقى از اسالم و سوسياليسم 
به جامعه پاكستان داشته است. اين حزب سياست هايى را هم چون 
اصالحات ارضى برای كمك نمودن به روستائيان، ملى نمودن صنايع 
برای تضعيف قدرت صاحبان صنايع بزرگ و اصالحات دولتى به 
منظور كاهش قدرت بوروكرات ها را در نظر داشته است. اين حزب 
در سال 1971- بعد از جدايى پاكستان شرقى )بنگالدش( از پاكستان 
غربى – و هم زمان با نخست وزيری بوتو، قدرت را به دست گرفت. 
حزب مردم پاكستان در انتخاب 1988 و 1993 مجدداً قدرت را در 
پاكستان به دست گرفت. در سال 1993 رهبری اين حزب به دست 
خانم بى نظير بوتو )دختر ذوالفقار على بوتو( افتاد. به طور كلى به نظر 
مى رسد حزب مردم در دستيابى به دو هدف اوليه خود، يعنى اسالم و 
دموكراسى پيشرفت بسيار كمى داشته است؛ اما سوسياليسم را همراه 
با انتقام و كينه توزی ارتقاء بخشيده است. ملى گرايى بوتو، حوزه وسيعى 
از صنايع، شركت های بيمه و بانك های تجاری را دربرمى گرفت و وی 
تعداد زيادی شركت های عمومى را به منظور گسترش نقش دولت در 

تجارت و حمل و نقل، پايه گذاری نمود .
حزب عدالت و توسعه، يك حزب اسالم گرای پيشرفته و معتقد به 
اصول سكوالريسم و الئيسم در تركيه است. اين حزب در سال 
2001 توسط رجب طيب اردوغان بنا نهاده شد و در انتخابات سال 
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های  2002 و دو دوره بعد اكثريت قاطع آرا را در بيشتر نقاط تركيه به خود اختصاص داد. بسياری، 
اين حزب را با پسوند اسالمى مى شناسد. اما اعضای آن اعتقاد زيادی به بازار آزاد و رابطه حسنه با 

اتحاديه اروپا و امريكا دارند.
رجب طيب اردوغان از سال تأسيس تاكنون، رهبری حزب را برعهده داشته است و در اين مدت، 

دستاوردهای بزرگى را برای حزب و ملت تركيه به ارمغان آورده است.
اردوغان قباًل شهردار استانبول بوده و به علت سخنرانى عليه ارتش، مدتى را نيز در زندان به سر 
»گنبدهای  بود  گفته  آن  در  كه  خاطر همين سخنرانى  به  توسعه  و  عدالت  رهبر حزب  است.  برده 
مساجدمان مانند كالهخودهايمان و مناره های مساجدمان مانند سرنيزه هايمان« و خوشايند ارتشيان 
واقع نشده و اجازه شركت در انتخابات پارلمانى را نيافته بود. وی بعداً به دنبال اخراج يكى از نمايندگان 
استان سيريت از پارلمان، در انتخابات پارلمانى شركت كرد و توانست در حساس ترين برهه از زمان 
شروع كار حزب جديدالتأسيس عدالت و توسعه )در زمينه تصميم گيری در خصوص استفاده نيروهای 

امريكايى از خاك تركيه برای حمله به عراق در مارس 2003(، نخست وزير تركيه شود. 
مرحوم اربكان، حزب عدالت و توسعه را ثمره امريكا مى دانست و مدعى بود اين حزب به دنبال پياده 
كردن برنامه های امريكا در تركيه است. رئيس حزب عدالت و توسعه در خصوص سكوالريسم اعتقاد 

دارد: »من مسلمانم، ولى سكوالريسم را به عنوان شيوه مديريتى انتخاب مى كنم«. 
جهاد اسالمى فلسطين در اواخر دهه 1970 توسط سه دانشجوی فلسطينى در مصر به نام های  فتحى 
شقاقى، عبدالعزيز عوده و بشير موسى به عنوان بخشى از جهاد اسالمى مصر تشكيل شد. اين جنبش 
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از جهاد اسالمى مصر مستقل شد و مبارزه مسلحانه را يك استراتژی سياسى برای  از مدتى  پس 
نابودی كامل حكومت صهيونيستى، برپايى حكومت اسالمى در فلسطين و اجرای قوانين اسالمى در 

جامعه اتخاذ كرد.
مبارزان شاخه نظامى اين سازمان )گردان های قدس( با جنگ های چريكى و گروه های ضربتى و 
انجام عمليات استشهادی حمالت بسياری را عليه اسرائيل به اجرا درآوردند و صدها نفر از نظاميان 
صهيونيستى را به هالكت رساندند. يكى از علل اصلى حمله اسرائيل به غزه در دسامبر 2008 همين 

عمليات نظامى گردان های قدس و گردان های قسام بوده است.
اتوبوس  انتفاضه االقصى حمله به يك  از آغاز  از مهمترين عمليات جهاد اسالمى پس  يكى ديگر 

اسرائيلى در ژوئن 2002 بود كه بسياری از صهيونيست ها را به هالكت رساند و زخمى كرد.
در ميان گروه های فلسطينى، جهاد اسالمى بيشترين نزديكى را با حماس دارد و از نظر اهداف و 
عقايد اشتراكات زيادی با هم دارند. هر دو جنبش مسلمان هستند و موجوديت رژيم اشغالگر قدس را 
به رسميت نمى شناسند و برای نابودی اين رژيم مبارزه مى كنند. عمليات نظامى مشتركى را عليه 
اسرائيل به انجام رسانده اند، هر دو در جريان جنبش اخوان المسلمين مصر شكل گرفته و سپس از 
آن منشعب شده اند. هر دو مخالف سرسخت موافقتنامه های اسلو هستند و اعتقادی به مذاكرات 

صلح ندارند.
اما آن ها برخالف حماس تاكنون در هيچ انتخاباتى در دولت خودگردان فلسطين شركت نكرده اند. و 

فعاليت های سياسى و اجتماعى چندانى ندارند. 
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ساف كه مخفف سازمان آزادی بخش فلسطين 
در  عرب  سران  بوسيله   1964 سال  در  است، 
سال  يك  آمد.  بوجود  عرب  اتحاديه  كنفرانس 
قبل سران كشورهای نامبرده در چنين كنفرانسى 
انجام  نماينده  كه  را  گروهى  تا  گرفتند  تصميم 
مردم فلسطين باشد و تحت نظارت رسمى اعراب 
فعاليت كند، بوجود آورند. اعراب كه ترس داشتند 
از صحنه  و  گردند  مواجه  المللى  بين  ناكامى  با 
و  بسط  فكر  به  شوند،  خارج  خاورميانه  بازی 
توسعه نفوذ سياسى خود بر گروه های فلسطينى 
افتادند تا از اين رويكرد به دو هدف عمده دست 

يابند:
نبرد  صحنه  پشت  در  بازيگری  داشتن   )1
نشينى  عقب  و  پيشروی  كنترل  كه  خاورميانه 
داشته  دست  در  هميشه  را  نظارت  تحت  گروه 

باشند، و تامين كننده منافع نوعى آنها باشد.
2( رهايى هميشگى از پديد آمدن حزب و گروه 

های  خواسته  و  منافع  با  كه  فلسطينى  مستقل 
سران عرب همخوانى و يا تضاد داشته باشد و در 
شرايط خاص تحت فشار قرار دهد، يا آنان را به 
دنبال سياست های خودش خواسته يا ناخواسته 

بكشد.
سازمان آزادی بخش فلسطين كه اينك بيشتر به 
يك سازمان تشريفاتى تبديل شده است متشكل 
از 13 گروه فلسطينى از جمله جنبش فتح است. 
اسالمى  مقاومت  و  اسالمى  جهاد  های  جنبش 
فلسطين )حماس( زير مجموعه اين سازمان نمى 
عضويت  برای  هايى  خواست  در  اخيرا  باشند. 
شد  مطرح  ساف  در  اسالمى  جهاد  و  حماس 
بازنگری كامل  ابتدا خواستار  اين دو جنبش  كه 
در صورت صالحديد  سپس  و  ساف  ساختار  در 

عضويت در آن شدند. 

فتح شكل وارونه واژه »حتف« است و اين واژه 
الفلسطينية  التحرير  حركة  اختصاری  عالمت 
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در  كه  است  فلسطين(  بخش  رهايى  )جنبش 
پايان دهه 50 و آغاز دهه 60 و پس از »تجاوز 
سه گانه« به كشور مصر در سال 1956 و اشغال 
هسته  شد.  تاسيس  »اسرائيل«  توسط  غزه  نوار 
در  به صورت محرمانه  )فتح(  اين جريان  اصلى 
پايان دهه پنجاه و آغاز دهه 60 در سوريه، لبنان، 
اردن و چندين كشور منطقه شكل گرفت. طولى 
 1959 سال  نوامبر  در  جنبش  اين  كه  نكشيد 
منتشر  ما«  »فلسطين  عنوان  با  را  ای  ماهنامه 
كرد كه منادی شكل گيری يك دولت فلسطينى 
قيمومت  مخالف  و  عربى  های  رژيم  از  مستقل 
اين  نظامى  شاخه  بود.  فلسطين  ملت  بر  عربى 
العاصمه عمليات های بسياری را  جنبش به نام 
ونوار  باختری  كرانه  در  صهيونيستى  رژيم  عليه 
سيل  »كرامه«  جنگ  از  پس  و  داد  انجام  غزه 
كمك های نظامى و مادی كشورهای عربى و 
خارجى به اين جنبش سرازير شد و در اجالس 
در  عربى  كشورهای  از  تا   5 سران   1969 سال 
قرار  حمايت  مورد  ـ  مراكش  پايتخت  ـ  رباط 

كامل  چرخش  يك  از  پس  فتح  جنبش  گرفت. 
عقيدتى از مبارزه مسلحانه با رژيم صهيونيستى 
دست كشيد و مرام نامه خود را تعديل كرد و بند 
و  روزگار  صفحه  از  »اسرائيل«  محو  به  مربوط 
آنچه را كه با پيمان اسلو در تضاد بود حذف كرد 
و اين رويكرد در پيام ياسر عرفات رئيس سازمان 
»اسحاق  به  »ساف«  فلسطين  بخش  آزادی 
رابين« نخست وزير وقت رژيم صهيونيستى قبل 
و  »اسرائيل«  اينكه ساف  مبنى  اسلو  امضای  از 
حق برخورداری آن از امنيت و صلح را به رسميت 
مى شناسد ظهور كرد. وی در اين پيام پايبندی 
ساف به تالش مسالمت  آميز در جهت حل فصل 
درگيری ميان طرفين فلسطينى و صهيونيستى و 
كنار گذاشتن تروريسم )مقاومت( و ملزم كردن 
مورد  را  امر  اين  به  اين سازمان  اعضای  تمامى 

تاكيد قرار داد.

واژة حماس مخفف »حركه المقاومه االسالميه« 
است و معنای لغوی آن »فروزان و فروزنده« و 
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همچنين به معنای »تعصب« به كار رفته است. اين جنبش، چند روز پس از شروع انتفاضه در دسامبر 
اخوان المسلمين  جناح های  از  يكى  را  و خود  كرد  اعالم  را  اعالميه ای، حضورش  با صدور  1987م 
اختيار  در  را  آن  رهبری  و  آغاز كرده  آنها  را  انتفاضه  كه  است  اخوان المسلمين مدعى  معرفى كرد. 
در  و  بودند  مبارزة مسلحانه  اخوان المسلمين مخالف  رهبران  انتفاضه،  از شروع  پيش  تا  البته  دارند. 
مقابل جنبش هايى مانند جهاد اسالمى، مى گفتند هنوز دورة مبارزه نرسيده و ما مشغول تربيت نسل 
و كادرسازی برای آن زمان هستيم. ولى اين جنبش با شروع انتفاضه، مقابل عمل انجام شده قرار 
گرفته و چون بايد مانند ساير گروه ها در اين قيام مردمى مشاركت مى جست و از طرفى اين كار با 
ايدئولوژی قبلى آن سازگار نبود، لذا تشكيالت جداگانه ای با عنوان »حماس« تأسيس كردند كه به 

هر حال، تبعات آن دامنگير اخوان المسلمين نشود. 
از جمله داليل معروفيت و حسن شهرت حماس در فلسطين اقدامات رفاهى و خدمات اجتماعى است 
كه ارائه مى دهد. حماس از بدو تأسيس خود در سال 1987، اقدامات گسترده اجتماعى، سياسى و 

حتى نظامى انجام داده است.از جمله آنها مى توان به ساخت مدارس و بيمارستان ها اشاره كرد.
حماس با توجه به قداست فلسطين و جايگاه اسالمى آن معتقد است كه تحت هيچ شرايطى نمى 
توان ذره ای از خاك فلسطين را ناديده انگاشت و يا اشغال آن از سوی صهيونيسم را به رسميت 
شناخت و همين مسئله يكى از مهمترين اختالفات اين جنبش با تشكيالت خودگردان فلسطين است.
فعاليت نظامى يكى از ابزارهای راهبردی جنبش حماس در رويارويى و مقابله با پروژه صهيونيستى 

محسوب مى شود.
حماس در انتخابات سراسری فلسطين در سال 2007 به پيروزی رسيد اما مورد قبول فتح قرار نگرفت 

و اقدام به تشكيل دولت اسالمى در نوار غزه كرد كه اين امر به اختالف فتح و حماس افزود.  
النهضه در آوريل 1972 تاسيس شد ولى عماًل در سال 1978 به صحنه سياسى وارد شد و اعالم 
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موجوديت كرد. رييس و رهبر فعلى حزب شيخ راشد الغنوشى است. خط مشى كلى النهضه برخاسته 
از افكار حسن النباء و سيد قطب و ابواالعلى مودودی و مالك بن نبى و امام خمينى)ره( است. و 
محوريت جنبش النهضة تونس پيرامون شخصيت راشد الغنوشى و نكته نظرات وی مى چرخد. راشد 
الغنوشى در كتاب آزادی های عمومى در حكومت اسالمى مى گويد: حكومت يك وظيفه اجتماعى 
جهت حفظ دين و دنيا است و متوليان حكومت تنها كارگزار و خادم امت هستند. قدرت يك وجهه 
مدتى دارد و عدالت اسالمى تفاوتى با دموكراسى معاصر ندارد و تنها تفاوت برتری و سيادت شريعت 
اسالمى و يا تشريع الهى است. ساير امور همان وسايلى است كه جهت بهبود انجام اين وظيفه به كار 

گرفته شده و هدف رفع ستم و برپايى عدالت به مقتضای شريعت الهى مى باشد.

از شهر كوچك  بحيره  ناحيه ی  در  اكتبر 1906م  در  المسلمين مصر،  اخوان  البناء، موسس  حسن 





شخصیت ها
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شد.  متولّد  قاهره  غربى  شمال  در  محموديه 
پدرش شيخ احمد عبدالرحمن البنا الساعتى امام 
زمان  در  كه  بود،  مسجد  معلم  و  محل  جماعت 
بود.  كرده  االزهر تحصيل  در  عبده  شيخ محمد 
البنا در 1923م وارد دارالعلوم قاهره شد. دارالعلوم 
عنوان  به  و  شده  گذاری  بنيان   1873 سال  در 
اولين تالش در جهت تدريس علوم جديد در كنار 
علوم دينى و سنتى محسوب مى گرديد. در ذی 
البنا  القعده 1347 )مارس 1928( طبق گفته ي 
شش كارگر اردوگاه محل به ديدن او آمدند، و با 
سخنان ايشان در واقع بنياد اخوان المسلمين به 
طور رسمى نهاده شد. نام گروه توسط  البنا اين 
در خدمت  برادرانى  ما  »گفتم  انتخاب شد  گونه 
اسالم باشيم پس اخوان المسلمين هستيم. بدين 
ناخودآگاه  طور  به  المسلمين  اخوان  لفظ  ترتيب 
اخوان  ي  هسته  اولين  و  شد  جاری  زبانم  بر 
المسلمين با شركت اين شش نفر به وجود آمد. 
جدال  از  اجتناب  بر  مبتنى  البناء  حسن  انديشه 
های مذهبى، برپايى حكومت اسالمى، مقاومت 

در برابر متجاوزان و تجديد خالفت اسالمى بود. فعاليت های سياسى ـ اجتماعى حسن البناء را مى 
توان در سه مرحله بيان نمود:

مرحله اول از 1928 تا 1939م كه تمام سعى و تالش وی بر كارهای نظری، سخنرانى ها، انتشار 
مجالت و فراگير شدن نهضت در كشورهای اسالمى بود؛

مرحله دوم از 1939 تا 1945م كه وی به سازماندهى سياسى جنبش پرداخت؛
مرحله سوم از 1945 تا 1948م كه دوران اثرگذاری اخوان المسلمين در مسائل اساسى مصر بود كه 

با ترور برنامه ريزی شده وی از سوی دولت وقت در روز 12فوريه 1948 پايان يافت.  



19 شهید عارف الحسینی

دسامبر  در  حسيني  حسين  عارف  سيد  موالنا 
1946 ميالدي در روستای تاريخي پاراچنار به 
تعاليم  و  كريم  قرآن  وي  شد.  متولد  پتوار  نام 
ابتدايي ديني را نزد پدر خود فرا گرفت،  سپس 
سال  در  تا  رفت  پاراچنار  دولتي  دبيرستان  به 
1964 پس از دريافت ديپلم به مدرسه جعفريه 
كسب  به   1967 سال  تا  و  شد  وارد  پاراچنار 
سال  در  وي  پرداخت.  ديني  معارف  و  تعاليم 
تمام  سال   6 مدت  و  شد  نجف  راهي   1967
علوم  شبريه  مدرسه  و  دارالحكمة  مدرسه  در 
ديني را فرا گرفت. مبارزات عارف حسيني در 
شد.  كشور  آن  از  ايشان  اخراج  سبب  عراق 
)پاكستان(  خود  زادگاه  به  اخراج  از  پس  او 
از مدتي راهي شهر مقدس  بازگشت ولي پس 
كه  مبارزاتي  دليل  به  حسيني  عارف  شد.  قم 
داشت در زمان اوج حكومت پهلوي از قم نيز 
او  بازگشت  پاكستان  به  ديگر  بار  و  اخراج شد 
الهي  و  انقالبي  افكار  تبليغ  به  پاكستان  در 
عارف حسيني  امام خميني)ره( همت گماشت. 
برگزيده شد.  پاكستان  به رهبري شيعيان  1363ش  مبارزات مستمر در سال  و  از تالشها  پس 
پاكستان رواج  به سرعت در  را  امام خميني)ره(  انقالبي  و  الهي  افكار  توانست  اين مقام  او در 
نتوانستند وجودشور  دهد و تحوالت چشمگيري به وجود آورد. به همين دليل، عوامل استكبار 
عوامل  دست  به   1367 مرداد  سيزدهم  در  سرانجام  او  كنند  تحمل  را  حسيني  عالمه  آفرين 

رسيد. شهادت  به  استكبار 
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در  شمسى(   1331( ميالدی   1952 سال  در 
ديده  لبنان  بعلبك  توابع  از  شيت  نبى  شهرك 
در   )1347(  1966 سال  در  .او  آمد  دنيا  به 
و  شد  آشنا  صدر  موسى  امام  با  صور  شهر 
)كانون  صور  علميه  حوزه  به  او  خواست  به 
تحقيقات اسالمى( كه مؤسس آن امام موسى 
موسى  امام  سال  دو  از  پس  رفت.  بود  صدر 
ادامه  برای  كه  كرد  توصيه  عباس  سيد  به 
در  باقر  محمد  سيد  اهلل  آيت  نزد  تحصيالت 

برود.  نجف  علميه  حوزه 
برای  ميالدی   1967 سال  در  عباس  سيد 
حوزه  به  دينى  علوم  تحصيالت  پيگيری 
آن  بزرگ  اساتيد  نزد  و  رفت  نجف  علميه 
اسالمى  علوم  رشته های  در  تحصيل  به  حوزه 
اهلل  آيت  با  عراق  در  عباس  سيد  پرداخت. 
فكری  نزديك  روابط  صدر  باقر  محمد  سيد 
رژيم  عليه  مبارزه  به  و  كرد  برقرار  سياسى  و 

پرداخت. عراق  بعث 
پيروزی  با  )1357(هم زمان   1979 سال  در 

به  بعد  و چندی  قرار گرفت  ويژه صدام  مراقبت  ، سيد عباس تحت  ايران  در  اسالمى  انقالب 
بازگشت.  لبنان 

اين حزب  دبير كلى  1370 خود  بود در سال  لبنان  از موسسان حزب اهلل  سيد عباس كه خود 
 )1371 بهمن   27(  1992 سال  فوريه   16 در  موسوی  عباس  سيد  شهيد  گرفت.  عهده  بر  را 
به  اسرائيل  دفاعى  نيروهای  ويژه  يگان  هليكوپترهای  از  شده  شليك  موشك  اصابت  اثر  بر 
40 سالگى به شهادت رسيد.  خودرو وی به همراه همسرش ام ياسر و تنها فرزندش، در سن 



21 مصطفــی مـــازح

 /  1347 فروردين   13 در  مازح  مصطفي 
شهر  در   1968 آوريل   2  /  1388 محرم   4
متولد  جنوبى  آفريقای  پايتخت   ، كوناكری 
مجبور  شديد  فقر  علت  به  وی  خانواده  شد. 
عاج  ساحل  آفريقايى  كشور  به  مهاجرت  به 
سفر  لبنان  به  1362ش  سال  در  وی  شدند. 
از جبل عامل را به عقد  كرد و بعدها دختری 
 /  1368 14مرداد  در  مصطفى   درآورد.  خود 
3 محرم 1410 / 5 آگوست 1989 -يعنى دو 
رحمة  خمينى  امام  رحلت حضرت  از  پس  ماه 
برای  الزم  مقدمات  تهيه  از  پس  عليه-  اهلل 
خانواده  و  همسر  با  شرعى  وظيفه  اين  انجام 
و وابستگان خويش وداع و به لندن مهاجرت 
به  عزيز  شهيد  اين  ظاهری  تشابه  مى كند. 
دو  انگليسى  زبان  به  كامل  تسلط  و  غربى ها 
امنيتى  دستگاه  خوردن  فريب  اصلى  عامل 
در  رشدی  كه  حالى  در  مى شود.  انگليسى 
در  مصطفى  بوده  ساختمان  سوم  طبقه 
انجام  آماده  و  مى كند  اجاره  اتاقى  دوم  طبقه 
معمولى  لباس  آن ها  روی  و  مى بندد   C4 انفجاری  خمير  زيادی  مقدار  وی  مى شود.  عمليات 
خود را بر تن مى كند و به سمت طبقه باال مى رود. اما گرمای موجود در ساختمان و حرارت 
از  پيش  منفجره  مواد  موعد  از  زودتر  انفجار  موجب  مصطفى  زياد  تحرك  و  پوشش  از  ناشى 

مى شود. مرتد  رشدی  به  رسيدن 
از  انگليس  دولت  و  ماند  باقى  انگلستان  در  ماه  هشت  مازح  مصطفى  شهيد  پيكر  بقايای 
1369ش  در  و  منتقل گشت  لبنان  به جنوب  پيكر  اين  باز مى زد. سرانجام  آن سر  بازگرداندن 

لبنان دفن شد. روستاهای جنوب  از  يكى  در 
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امام موسى صدر، در 14 خرداد 1307 هجری شمسى 
در شهر مقدس قم به دنيا آمد. امام موسى صدر در 
امور فرهنگى،  برای اصالح  اواخر سال 1338 ش 
اجتماعى، اقتصادی و سياسى جامعه شيعيان لبنان، 
ايران را به سوی لبنان ترك كرد. برنامه هاي كوتاه 
مدت، ميان مدت و درازمدتي بود كه از اواسط سال 
1339 و در راستاي سياست محروميت زدايي، طراحي 
سال  زمستان  در  صدر  موسي  امام  گرديد.  اجرا  و 
1339 و پس از تجديد سازمان جمعيت خيريه »البر 
و االحسان«، با تنظيم برنامه اي ضربتي جهت تامين 
نيازهاي مالي خانواده هاي بي بضاعت، ناهنجاري 
تكدي را به كلي از سطح شهر صور و اطراف آن 
برانداخت. وي در فاصله سالهاي 1340 تا 1348 و در 
چارچوب برنامه اي ميان مدت، با طي ساالنه صد هزار 
كيلومتر در ميان شهرها و روستاهاي سراسر لبنان، 
دهها جمعيت خيريه و مؤسسات فرهنگي و آموزش 

حرفه اي را راه اندازي نمود.    
كه حاصل آن كسب اشتغال و خودكفايي اقتصادي 
هزاران خانواده بي بضاعت، كاهش درصد بيسوادي، 

رشد فرهنگ عمومي، و به اجرا در آمدن صدها پروژه كوچك و بزرگ عمراني در مناطق محروم آن كشور بود. 
مجلس اعالي اسالمي شيعيان كه اولين بخش از برنامه درازمدت امام صدر به شمار مي رفت، در اول خرداد 
سال 1348 تاسيس، و خود آن بزرگوار با اجماع آراء به رياست آن انتخاب گرديد. وي در بهار سال 1344 گروهي 
از جوانان مؤمن شيعه را به مصر اعزام نمود، تا در دوره اي شش ماهه فنون نظامي را فرا گيرند. با بازگشت اين 
جوانان كه اولين كادرهاي مقاومت لبنان بودند، عمليات ايذايي مشترك رزمندگان فلسطيني  لبناني در شمال 
فلسطين اشغالي آغاز گرديد. در پى دستگيری امام خمينى در اوايل تابستان 1342، امام صدر راهى اروپا و مصر 
شد، تا از طريق واتيكان و االزهر، شاه را برای آزادسازی امام تحت فشار قرار دهد. امام موسى صدر پرچمدار 

گفتگوی فرق و اديان مختلف لبنان بود و به او لقب بانى فرهنگ محبت در لبنان داده اند. 
امام موسى صدر در 3 شهريور سال 1357 بنا بر دعوت رسمى معمر قذافى وارد ليبى شد و در روز 9 شهريور 

ربوده گرديد. كه تا كنون خبرهای ضد و نقيضى از وضعيت حيات ايشان منتشر گرديده است. 
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شيخ عزالدين قسام در سال 1882 م/ 1261 ش، 
در روستای )جبله( واقع در بخش الذقيه سوريه در 
خانواده مذهبى متولد گرديد. قسام در 14 سالگى 
برای كسب علوم دينى به دانشگاه االزهر مصر رفت 
و مدت 8 سال در انجا اقامت نمود و از محضر اساتيد 
آن دانشگاه و از جمله شيخ محمد عبده استفاده نمود. 

و مجددا به سوريه بازگشت
لشكركشى  هنگام  در  اول،  جهانى  جنگ  از  پس 
فرانسويان جهت تسخير سوريه، قسام با دعوت مردم 
به قيام عليه اشغالگران، خود رهبری عمليات جهادی 
عليه اشغالگران فرانسوی را بعهده گرفت. شيخ قسام 
در فلسطين ابتدا شغل معلمى را انتخاب نمود. سپس 
در مسجد استقالل شهر حيفا به عنوان سخنوری 
طراز اول مشهور شد. او از همان ابتدا بر جهاد عليه 
صهيونيستها اصرار مى ورزيد و به موازات آن عليه 
فرقه های ضاله ای چون قاديانيه و بهايت كه ان 
منطقه را با پشتيبانى انگليسيها تبديل به منطقه نفوذ 

خود نموده بودند به مبارزه برخاست. 
به  تصميم  1304ش،  م/   1925 سال  از  قسام 
سازماندهى يك تشكيالت مخفى به منظور جهاد عليه دولت قيمومت انگليس و صهيونيستها گرفت و از سال 

1929 به فعاليتهای خويش ابعاد جديدی بخشيد. 
اولين عمليات، در سال 1931م /1310 ش، عليه آبادی صهيونيست نشين )الياجور( در نزديكى حيفا به وقوع 
پيوست كه طى آن سه صهيونيست به هالكت رسيدند. اين عمليات عليه مستعمره های صهيونيست نشين 

همواره استمرار داشت. 
قسام در نيمه نخست نوامبر 1935 م / آبان 1314 ش، همراه 24 تن از يارانش با هدف دعوت مردم به انقالب 
و تشكيل آنچه كه امروز به هسته انقالبى معروف است وارد شهر جنين شد و پس از يك سلسله درگيری با 
نيروهای اشغالگر انگلستان سرانجام در صبح زود، روز 20 نوامبر 1935 م/ 1314 ش، پس از ساعت ها مقاومت 

و پايداری، به شهادت رسيد و پيكر پاكش در قبرستان مسلمانان حيفا به خاك سپرده شد. 



شیخ احمد یاسین24

در  ش(   1317(  1937 سال  در  ياسين  احمد  شيخ 
روستای الجوره از توابع شهرستان مجدل در جنوب نوار 
غزه به دنيا آمد. سه سال بيشتر نداشت كه پدرش را از 
دست داد. او به همراه خانواده اش پس از جنگ 1948 
به نوار غزه پناهنده شد. احمد ياسين در جوانى در اثر 
يك حادثه فلج شد اما اين حادثه وی را از فعاليتهای 
اجتماعى و تحصيلى دور نكرد و پس از تحصيل در 
دانشگاه عين شمس مصر و بازگشت به نوار غزه به 
كار  به  اسالمى  تربيت  و  عرب  ادبيات  معلم  عنوان 

مشغول شد. 
و  اسلحه  نگهداری  اتهام  به   1983 سال  در  شيخ 
اسرائيل  عليه  فعاليت  و  نظامى  سازمان  تشكيل 
بازداشت و در دادگاه نظامى اسرائيلى محاكمه و به 
13 سال زندان محكوم شد. شيخ احمد ياسين در سال 
1985 در چار چوب تبادل اسراء ميان دولت اسرائيل 
و جبهه آزاديبخش فلسطين پس از تحمل 11 ماه 

زندان، آزاد شد.
او در سال 1987 )1366 ش( و در جريان انتفاضه اول 
به همراه گروهى از فعاالن اسالمگرا، جنبش مقاومت 
اسالمى فلسطين )حماس( را در غزه بنيان گذاشت و 

هر چند كه حركت جهاد اسالمى فلسطين در سال 1980 علم مقاومت اسالمى را بلند كرد اما شيخ احمد ياسين  
به حركت مقاومت فلسطين قوام و رنگ و بوی اسالمى بيشتری بخشيد و ملقب به رهبر معنوی حماس گرديد.

 در 16 اكتبر 1991 دادگاه نظامى با كيفر خواستى در 9 بند، شيخ را به اتهام تشويق برای ربودن و قتل سربازان 
اسرائيلى، تأسيس حماس و تشكيل دستگاههای امنيتى و نظامى متهم كرده و او را به حبس ابد به عالوه 15 سال 
زندان محكوم  كرد . شيخ در روز چهارشنبه 11 آبان 1376 در توافقى كه ميان اردن و اسرائيل بسته شد و در مقابل 
آزادی دو جاسوس سازمان اطالعات و وظايف ويژه اسرائيل )موساد( كه در جريان ترور خالد مشعل رئيس دفتر 

سياسى حماس دستگير شده بودند آزاد شد.
شيخ احمد ياسين در سحرگاه روز22 مارس 2004  دوشنبه 3 فروردين 1383 پس از اقامه نماز صبح در مسجد 
غزه در هنگام عزيمت به خانه با نظارت مستقيم شارون هدف سه موشك بالگردهای ارتش اسرائيل قرار گرفت 

و در سن 66 سالگى به شهادت رسيد. 



25 یاسر عرفات

القدوه  عبدالرؤف  عبدالرحمن  محمدياسر 
اوت   4 در  عرفات  ياسر  به  معروف  الحسيني 
1929 در قاهره به دنيا آمد. پدرش يك بازرگان 
جنگ  نخستين  جريان  در  كه  بود  فلسطيني 
شد.  كشته  1948م  سال  در  اسرائيل  با  اعراب 
ياسر عرفات پس از طي تحصيالت خود، سعي 
فلسطيني  دانشجويان  ميان  ايجاد هماهنگي  در 
راستا  اين  در  و  نمود  صهيونيستي  رژيم  عليه 
تأسيس  را  فلسطين  آزادي  براي  فتح  جنبش 
كرد. عرفات پس از چندي رياست كميته اجرايى 
سازمان آزادي بخش فلسطين )ساف( را بر عهده 
گرفت و در طول سال هاي بعد به عنوان نماينده 
عنوان  همين  با  و  يافت  شهرت  فلسطين  ملت 
پيدا  در سازمان ملل و كشورهاي جهان حضور 
انتفاضه فلسطين در سال 1987م،  آغاز  با  كرد. 
ياسر عرفات ضمن تأييد اين قيام و بهره برداري 
تشكيل  1988م  نوامبر  نيمه  در  آن،  از  سياسي 
دولت فلسطين را اعالم نمود و سپس موجوديت 
و تشكيل دو دولت يهودي و فلسطيني در كنار 
يك ديگر را پذيرفت. عرفات با اتخاذ اين شيوه بر اين باور بود كه مي توان از راه مبارزه سياسي به 
راه حل مناسب جهت استيفاي حقوق فلسطينيان دست يافت. از اين زمان، مذاكرات ساف با رژيم 
صهيونيستي آغاز شد و ابتدا در چارچوب كنفرانس صلح مادريد در سال 1991م و سه سال پس از آن 
با امضاي پيمان اسلو گفت وگوها ادامه يافت و به تشكيل حكومت خودگردان در كرانه باختري رود 
اردن و نوار غزه انجاميد. عرفات كه حدود چهل سال داعيه رهبري مردم فلسطين را داشت در كارنامه 
خود از جنگ چريكي و مبارزه طوالني با رژيم اشغال گر قدس تا سازش و تسليم در برابر اين رژيم 
را ثبت نمود. اما در اواخر عمر به نوعي در حاشيه قرار گرفته بود و گاهي نيز از وي به عنوان مانعي 
در جهت تسليم كامل فلسطينيان ياد مي شد. عرفات سرانجام پس از يك دوره بيماري در 10نوامبر 

2004م در 75سالگي درگذشت و در رام اهللهَّ مدفون گرديد.



شهید سید محمدباقر حكیم26

بزرگ  مرجع  فرزند  حكيم،  باقر  محمد  اهلّل  آيت 
بود  حكيم  محسن  سيد  اهلّل  آيت  اسالم،  جهان 
كه در 25 جمادی االول سال 1358ق )1939م( 
در شهر مقدس نجف، ديده به جهان گشود و در 
درجه  به كسب  موفق  م(  سال 1385 ق)1965 
اجتهاد در رشته فقه، اصول و علوم قرآنى، گرديد. 
شهيد آيت اهلّل محمد باقر حكيم، فعاليت سياسى 
اش را از سال 1957م آغاز كرد. در سال 1959 
زير  االسالمّية«  الدعوة  بنيان گذاری »حزب  در 
نظر پدرش مشاركت داشت. وی در سال 1980 
م هم زمان با شهادت هم رزمش، شهيد محمد 

باقر صدر، به ايران پناهنده شد. 
همكاری  با  حكيم،  باقر  محمد  اهلّل  آيت  شهيد 
چند تن از دوستانش، در سال 1362 ش، مجلس 
اعالی انقالب اسالمى عراق را در ايران تشكيل 
مجلس  رياست  به   1366 سال  در  ايشان  داد. 
برگزيده شد. تقريبا در همين سال، مجلس اعال، 
يك شاخه نظامى تشكيل داد كه بعدها سپاه بدر 
نام گرفت. شهيد حكيم، شخصا فرماندهى سپاه 

بدر را بر عهده داشت. آيت اهلّل حكيم در مدت 22 سال تبعيد، از هفت حادثه سوء قصد كه توسط رژيم 
بعثى ترتيب داده شده بود، جان سالم به در برد. شهيد آيت اهلّل سيدمحمدباقر حكيم، پس از سال ها 
هجران و دوری از وطن، در روز بيستم ارديبهشت 1382، در حالى كه آمريكايى ها ورود سپاه بدر را 
به عراق ممنوع اعالم كرده بودند، از طريق بصره، وارد وطن خود شد و با بى سابقه ترين استقبال 
مردمى از سوی عشاير و قبايل عرب ساكن در دو سوی رودهای دجله و فرات تا نجف اشرف مواجه 
گرديد. اين استقبال و نيز استقرار وی در نجف اشرف، نگرانى ملموسى را در ميان محافل سياسى 
غرب ايجاد كرد و برنامه های اعالم شده از سوی ايشان برای عراق و مردم ستمديده آن سامان، بر 
هراس اشغالگران افزود. سر انجام آيت اهلّل سيدمحمدباقر حكيم در 29 اوت 2003 ميالدی  و پس 
از سه ماه از بازگشت خود به عراق پس از نماز جمعه  بر اثر انفجار شديد يك خودروی بمب گذاری 

شده در مقابل حرم امام على عليه السالم درنجف اشرف، شهيد شدند. 



27 شهید سید محمدباقر صدر 

 1313 سال  در  صدر  سيدمحمدباقر  آيت اهللهَّ 
آمد.  دنيا  به  كاظمين  در  قمري(   1353( ش  
دختر  مادرش  و  سيدحيدر  بزرگوار  فقيه  پدرش 
صدر  آيت اهللهَّ  بود.  ياسين  آل  عبدالحسين  شيخ 
كفالت  تحت  و  داد  دست  از  را  پدر  كودكي  در 
برادرش، سيد اسماعيل، قرار گرفت. وي پس از 
فراگرفتن مقدمات و اصول نزد استادان آن زمان 
و برادرش، راهي نجف اشرف شد و قبل از 20 
سالگي به مرحله اجتهاد نائل آمد. اين عالم جوان 
در سن 22 سالگي نخستين اثر علمي - تحقيقي 
االصوِل  علِم  في  الفكِر  »غايُة  نام  به  را  خود 
ارايه نمود و كتاب هاي  الفقه« را به جهان علم 
َفلسَفتنا و اقتصاُدنا كه پس از آن به رشته تحرير 
درآمدند سمبل قدرت نمايي ايدئولوژي اسالمي 
در برابر انديشه هاي وارداتي غرب بودند. آيت اهللهَّ 
رهبري  مسأله  از  را  فكري  رهبري  مسأله  صدر 
سياسي جدا نمي دانست و همگام با فعاليت هاي 
فكري، به فعاليت هاي سياسي و رهبري سياسي 
جامعه نيز همت مي گماشت. از اين رو، وجودش 
خطري براي بعثيان به شمار مي آمد و همين امر باعث رنجش حاكمان بعثي عراق گرديد. آيت اهللهَّ 
صدر نقش ارزنده اي در حمايت از انقالب اسالمي به رهبري امام خميني)ره( داشت و اين امر براي 
رژيم خونخوار عراق ناخوشايند بود. سرانجام حزب بعث عراق پس از دستگيري ايشان و نيز خواهر 
اين مرد  به شهادت رساندند. شهادت  به طرزي فجيع  را  آنان  الُهدي صدر،  بنت  ارجمندش، سيده 
بعثي عراق در روز 19  رژيم  زندان هاي  فراوان در  از شكنجه هاي  بزرگ و خواهر مكرمه اش پس 
فروردين 1359 شمسي مصادف با 24 جمادي االولي سال 1400 قمري در 47 سالگي واقع شد. بدن 
خونين و شكنجه ديده اين شهيدان به طور مخفيانه تحويل يكي از افراد خانواده صدر گرديد و اجساد 

مطهرشان بدون حضور ديگران به خاك سپرده شد.



فتحی شقاقی28

دكتر فتحي شقاقي، دبيركل جنبش جهاد اسالمي 
آوارگان  اردوگاه  در  1951م،  سال  در  فلسطين 
از  آمد. وي پس  دنيا  به  َغّزه  فلسطيني در شهر 
طي تحصيالت متوسطه به معلمي روي آورد و با 
اتمام دروس دانشگاهي خود در رشته پزشكي، به 
المقدس  بيت  بيمارستان هاي  از  طبابت در يكي 
پرداخت. دكتر فتحي شقاقي در سال 1968م، به 
جنبش جهاد اسالمي فلسطين پيوست و پس از 
دبير  به  بر ضد صهيونيست ها،  مبارزات طوالني 
وي  شد.  برگزيده  اسالمي  جهاد  جنبش  كلي 
احياي  و  اسالم  احياي  روز  را  روز جهاني قدس 
جهاد ضد صهيونيستي مي دانست و آن را گرامي 
مي داشت. اين مبارز فلسطيني در راه آرمان ملت 
فلسطين تالش فراواني از خود نشان داد و دشمن 
صهيونيستي را به فكر انتقام واداشت. دكتر فتحي 
 26 در  تروريستي  اقدامي  در  سرانجام  شقاقي 
اكتبر 1995م به دست عوامل سازمان جاسوسي 
اسرائيل  )موساد( در والتا پايتخت مالت واقع در 
درياي مديترانه مورد سوء قصد واقع شد و در 44 

سالگي به شهادت رسيد.



29 كلیم صدیقی

دكتر كليم صديقي، رهبر فقيد پارلمان مسلمان 
انگلستان در سال 1932م به دنيا آمد. وي پس از 
طي تحصيالت خود، به روزنامه نگاري روي آورد 
معروف  روزنامه  سردبيري  معاونت  نيز  مدتي  و 
صديقي،  كليم  دكتر  داشت.  برعهده  را  گاردَين 
سياسي  علوم  دكتراي  مدرك  بودن  دارا  با 
در  فعال  و  متعهد  روشن فكران  از  بين الملل، 
انگلستان به شمار مي رفت و سال ها انيستيتوي 
در  وي  مي كرد.  اداره  را  انگلستان  مسلمانان 
به  را  انگليس  مسلمانان  پارلمان  1991م،  سال 
مسلمانان  فعاليت هاي  كردن  هماهنگ  منظور 
در اين كشور پايه گذاري كرد كه اين تشكيالت 
در طول فعاليت خود، تالش موثري را به انجام 
سال هاي  طول  در  صديقي  دكتر  است.  رسانده 
پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران، چندين بار 
براي شركت در كنفرانس هاي اسالمي به تهران 
يكي  عنوان  به  صديقي  كليم  دكتر  كرد.  سفر 
انگلستان،  در  سياسي  بانفوذ  شخصيت هاي  از 
يك  در  شركت  براي  كه  حالي  در  نهايت  در 
كنفرانس اسالمي در پروتوريا، مركز افريقاي جنوبي به سر مي برد، در بيست و يكم آوريل 1995م بر 
اثر سكته قلبي در شصت و سه سالگي درگذشت و مقام معظم رهبری نيز در پيامى ضايعه درگذشت 

اين انديشمند متعهد را تسليت گفتند.



ابوالعلی مودودی30

مسلمان  انديشمند  مودودي  ابوالعلي  عالمه 
دنيا  به  آباد  اورنگ  در  در سال 1903  پاكستاني 
آمد و تحصيالت عاليه اش را در علوم ديني ادامه 
داد. وي در سال 1932م با همفكري و مساعدت 
گروهي از دوستان خود، مجله اي به نام ترجمان 
قرآن را در حيدرآباد پاكستان منتشر كرد و مدتي 
دارالسالم  اسالمي  اداره  برجسته  مدرسان  از  نيز 
عنوان  به  مودودي  عالمه  بود.  منطقه  آن  در 
اسالم  جهان  سنت  اهل  بنام  متفكران  از  يكي 
پايه گذار  هند،  قاره  شبه  برجسته  روحانيون  از  و 
و عامل مبارزات ضداستكباري در ميان روحانيان 
اين خّطه بود. وي در سال 1941م در يك حركت 
به  هدف  با  را  اسالمي  جماعت  حزب  سياسي، 
وجود آوردن يك تشّكل سياسي اسالمي نيرومند 
آورد.  به وجود  پاكستان  روحانيون  و  ميان مردم 
حزب جماعت اسالمي به عنوان اولين تشكيالت 
پاكستان،  تاريخ  در  اسالمي  و  سياسي  منسجم 
نيز  و  ارشاد مردم  و  نقش موثري در روشنگري 
افشاي چهره كريه وهابيت در پاكستان ايفا نمود. 

مودودي در سال 1953م به دليل سازمان دادن چندين رشته تظاهرات عليه فرقه هاي ضاله قادياني 
و وّهابي به زندان افتاد. عالمه مودودي كه يك صد تاليف سياسي و اسالمي دارد، اولين مرجع بزرگ 
اسالمي است كه حمايت علني و قاطع خود از انقالب اسالمي ايران را در پاكستان اعالم كرد. اين 
دانشمند بزرگ مسلمان سرانجام در 22 سپتامبر 1979م در 76 سالگي در شهر الهور، دار فاني را 

وداع گفت.



31 سید قطب

سيد قطب در تاريخ 1285/1906/10/9 ه.ش. در روستاي موشه)موشا( از 
توابع استان اسيوط مصر ديده به جهان گشود. او در سن شش سالگي وارد 
مدرسه شد، در سال دوم ابتدايي شروع به حفظ قرآن كرد و در سال چهارم 

ابتدايي در سن ده سالگي حافظ كل قرآن كريم شد. 
سيد قطب از سنين نوجواني در مطبوعات مصر مقاله مي نوشت و به روزنامه 
نگاري عالقه وافري داشت. وی در سال 1948م/ 1327ه.ش. با همكاري 
جمعيت اخوان المسلمين مجله »الفكر الجديد« را تاسيس كرد. راه و روش 
مجله الفكر الجديد كه مجله اي انقالبي بود، طرفداري از اصالحات و تغيير 
روش هاي حاكم بود. سيد از لحاظ فكری بيشتر تحت تاثير انديشه های امام 

حسن البناء و ابوالعال مودودی بود.
سيد قطب آفت بزرگ جوامع اسالم را ملي گرايي مي دانست. وی ملى گرايى 
را در مقابل وحدت مسلمانان بر مى شمرد. سيد معتقد بود هر جا مسلماني 
هست آنجا قلمرو اسالم است. و اگر كشوري اجنبي به يكي از كشورهاي 
اسالمي حمله كند به اسالم حمله كرده است و بايد تحريم سياسي و اقتصادي 
شود. سيد از منتقدان فرهنگ، انديشه و اخالق منحط غرب بود. سيد جامعه 
را به دو نوع جاهلي و اسالمي تقسيم مي كرد و معتقد بود هر جامعه اي كه 
غير اسالمي باشد مطمئنا در جهالت به سر مي برد. سيد اولين انديشمند جهان 
اسالم كه كلمه اسالم آمريكايي را به كار برد او قائل بود دو اسالم وجود دارد؛ 
يكي اسالم راستين و يكي اسالمي كه آمريكا مي خواهد. به همين دليل از 
منتقدان اصلى رژيم های همگرا با آمريكا در كشورهای اسالمى بود. سيد 
قطب نسبت به جنبش يهود و صهيونيسم شديدا بد گمان بود و آن را عامل 
انحطاط و عقب ماندگي جوامع اسالمي مي دانست. سيد معتقد بود استعمارگران و زورمندان عالم با گفتگو و آمد و 
شد و التماس و استدالل دست از ستمگري بر نمي دارند و بايد با آنها به مبارزه پرداخت. از نظر اهل سنت احترام به 
خلفاي صدر اسالم مخصوصا آنهايي كه صحابي رسول خدا به شمار مي روند الزم و ضروري است ولي سيد قطب از 

معدود علماي اهل سنت است كه از برخي از خلفاي صدر اسالم به ويژه از بني اميه به شدت انتقاد مي كند.
سيد قطب پس از بازگشت از آمريكا در سال 1951م /1320ه.ش. به طور رسمي به اخوان المسلمين پيوست هر چند 
كه قبل از اين با اخوان رابطه دوستانه داشت. سيد قطب پس از عضويت در ارگان جمعيت اخوان المسلمين، ابتدا 
عضو مكتب ارشاد و سپس به عنوان رئيس هيئت تحريريه نشريه جمعيت منصوب شد. مقاالت تند و صريح او در 
روزنامه ها و انتقاد از سياست استعماري انگلستان و ضرورت تشكيل دولت اسالمي، باعث شد وي را به زندان منتقل 
كردند. با ادامه فعاليت هاي سيد و تاثير افكار و آراء وي بر مردم به خصوص جوانان مصر و جهان عرب ، سيد در سال 
1344ش مجددا دستگير و زنداني شد و سرانجام در سال 1345 ش. سيد قطب محاكمه و دستور اعدام او صادر شد.
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مبارز  و  مسلمان  افسر  اسالمبولي  شوقي  خالد 
مصري در سال 1958م به دنيا آمد. او در مدرسه 
فرانسوي نوتِردام قاهره تحصيل كرد و سپس به 
با درجه ستواني  ارتش پيوست و در 20 سالگي 
در توپخانه ارتش مصر مشغول به كار گرديد. وي 
محسوب  ارتش  اليق  افسران  از  كه  اين  ضمن 
با جنبش اسالمي جهاد مصر، همكاري  مي شد، 
ننگين  قرارداد  امضاي  از  پس  داشت.  مخفيانه 
كمپ ديويد كه در آن انور سادات رئيس جمهور 
وقت مصر حكومت غاصب اسرائيل را به رسميت 
شناخت، نقشه ترور اين خائن به آرمان فلسطين، 
در ذهن خالد اسالمبولي ترسيم شد. اين نقشه در 
ششم اكتبر 1981م عملي گرديد و هنگامي كه 
انور سادات در مراسم رژه نظامي ارتش مصر در 
بود،  كرده  شركت  1973م  اكتبر  جنگ  سالگرد 
و  زره پوش ها  عبور  لحظه  در  اسالمبولي  خالد 
خودروهاي نظامي از مقابل جايگاه، همراه با چند 
تن از نظاميان هم رزم خود به سوي سادات آتش 
گشود. خالد اسالمبولي و گروهي كه براي قتل 

او هم قسم شده بودند. در اين زمان در مقابل جايگاهي كه سادات و رهبران سياسي و نظامي مصر 
در آن نشسته بودند توقف كردند و با سرعت عملي كه بيشتر به يك فيلم سينمايى شباهت داشت از 
خودروي نظامي خود بيرون پريده، با شليك مسلسل و پرتاب نارنجك به طرف جايگاه سادات پيش 
رفتند. در اين حادثه، هفت تن از مقامات مصري به هالكت رسيدند. كه در جايگاه بودند و سادات 
نيز ساعاتي بعد در بيمارستاني در قاهره به كام مرگ فرو رفت. پس از اين عمليات شجاعانه، خالد 
اسالمبولي كه رهبري آن را بر عهده داشت دستگير و پس از يك محاكمه طوالني، در 15 آوريل 
1982م در 34 سالگي تيرباران شد. وي در جريان محاكمه خود فرياد مي زد: مردم! من فرعون مصر 

را كشتم.



33 جمال عبدالناصر

جمال عبدالناصر، سياست مدار معروف و رئيس جمهور 
پيشين مصر، در 15 ژانويه 1918م در اسكندريه مصر 
فارغ  آكادمي علوم نظامي  از  او در قاهره  آمد.  به دنيا 
ارتش مصر  افسر  از سال 1942م  التحصيل شد. وي 
بود و قصد براندازي حكومت سلطنتي ملك فاروق را 
در سر مي پروراند. هدف او از اين تصميم، اقدام براي 
اصالحات اجتماعي بود. عبدالناصر پس از شكست اول 
اعراب در برابر اسرائيل، جنبش افسران آزاد را پي ريزي 
كرد و ژنرال محمد نجيب را به عنوان رهبر اين جنبش 
برگزيد. در سال 1952م جنبش افسران آزاد در يك كودتا 
به حكومت فاروق خاتمه داد و پس از بركناري ملك 
فاروق و پسرش، ژنرال نجيب به قدرت رسيد. اما در 
سال 1954م ژنرال نجيب، اولين رئيس جمهور مصر، 
توسط عبدالناصر بركنار شد و مغز متفكر اين كودتا يعني 
جمال عبدالناصر قدرت را به دست گرفت. ناصر معتقد 
به اينترناسيوناليسم عربي و اتحاد ميان كشورهاي عربي 
راه تالش مي كرد. وي سياست جدايي  اين  در  و  بود 
از كشورهاي غربي و نزديكي به بلوك شرق خصوصًا 
شوروي سابق را در پيش گرفت و اقدام به خريد اسلحه 
از اين كشور نمود. ناصر در سال 1956 كانال سوئز را 
ملي اعالم كرد اما با حمله مشترك نيروهاي فرانسه، 
انگليس و رژيم صهيونيستي مواجه شد تا اين كه اين جنگ با تهديد نظامي شوروي و فشار افكار عمومي پايان 
پذيرفت. در سال 1958م سه كشور مصر، سوريه و يمن تحت عنوان جمهوري متحد عربي با يك ديگر متحد شدند 
و در يك همه پرسي، جمال عبدالناصر به رياست جمهوري آن برگزيده شد. اين اتحاد ديري نپاييد و بر اثر بروز 
اختالفاتي بين اعضاي آن، در سال 1961م از هم گسيخت و سه كشور از هم جدا شدند. ناصر در جنگ سوم اعراب و 
اسرائيل در سال 1967م نيز از اين رژيم شكست خورد و قسمت هاي زيادي از سرزمين مصر توسط رژيم صهيونيستي 
اشغال گرديد. اين امر به حيثيت داخلي و بين المللي ناصر لطمه شديدي وارد ساخت و تا پايان عمر خود، وجهه از 
دست رفته را بازنيافت. جمال عبدالناصر يكي از پايه گذاران جنبش عدم تعهد بود و در بين رهبران جهان و به ويژه 
كشورهاي عربي اعتباري بين المللي داشت. جمال عبدالناصر سرانجام در 28 سپتامبر 1970م پس از 16 سال حكومت 
در سن 52 سالگي بر اثر سكته قلبي درگذشت. بعضي از مفسران سياسي، مرگ ناصر را ناشي از توطئه اي مي دانند 
كه قرار بود محمد انور سادات، معاون ناصر را كه به لزوم دوستي با غرب و صهيونيست ها معتقد بود، به قدرت برساند.
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شيخ محمود شلتوت، عالم بزرگ ديني مصر، در 
سال 1271 ش  )1892 م( در مصر به دنيا آمد. 
اسكندريه  علمي  ديني  مركز  در  سالگي   14 در 
به تحصيل پرداخت و در 18 سالگي، گواهينامه 
در  سپس  وي  گرفت.  دانشگاهي  تحصيلي 
اسكندريه به سَمِت مدرس ديني برگزيده شد و 
در سال 1306 ش  )1927 م( به قسمت عالي 
شلتوت،  شيخ  گرديد.  منتقل  االزهر  دانشگاه 
دانشكده  در  و  شد  فتوا  هيأت  عضو  بعد  چندي 
 1327 سال  در  او  يافت.  بزرگي  مقام  شريعت، 
ش  )1958 م( به رياست دانشگاه بزرگ اسالمي 
االزهر مصر برگزيده شد و خدمات فراواني انجام 
داد. از جمله اقدامات مهم شيخ شلتوت در زمان 
رياست در االزهر اين بود كه پس از مكاتبه هاي 
متعدد با آيت اهللهَّ العظمي بروجردي، مرجع بزرگ 
به  را  َعَشري  اِثني  شيعه  مذهب  شيعيان،  تقليد 
رسميت شناخت. او عمل به موازين مذهب شيعه 
و  دانسته  جايز  اربعه،  مذاهب  از  يكي  همانند  را 
به مذهب شيعه به عنوان يكي از مذاهب بزرگ 

اسالمي، در دانشگاه االزهر، كرسي تدريس اختصاص داد. شيخ شلتوت عالوه بر رياست االزهر و 
تدريس، داراي مقام اِفتا بود و همچنين كتب متعددي به رشته تحرير درآورد. االسالُم َعقيدٌة و شريَعه، 
َدعوُة الُمحمديه، القتال في االسالِم، ِفقه الُقرآن و الُمقاِرنَِة بين المذاِهب از جمله تاليفات ايشان است. 
سرانجام شيخ محمود شلتوت، در سال 1342 ش  )1963 م( در 72 سالگي درگذشت و به سراي 

باقي شتافت.

شیخ شلتوت



35 مالكوم ایكس

مالكوم ايكس با نام واقعى Malcolm Little در سال 1925 
در اوماها از ايالت نبراسكا آمريكا به دنيا آمد. مالكوم از همان دوران 
كودكى باهوش و با پشتكار بود و در سال اول دبيرستان با معدل 
ممتاز فارغ التحصيل شد. وقتى در آن دوران به معلمش گفت كه 
آرزوی وكالت را در سر مى پروراند در جواب شنيد: »وكالت برای 
تو آرزوی دست يافتنى نيست، كاكاسياه.« چندی بعد او عالقه به 
تحصيل را از دست داد و از مدرسه اخراج شد. مدتى در »بوستون« 
بود و به مشاغلى موقتى مشغول شد و سپس به نيويورك نقل 
مكان كرد و در محله هارلم چندين بار مرتكب اعمال خالف شد.
او در سال 1942 مسئول هماهنگى چندين باند خالفكار شده 
بود و در سال 1945 به بوستون بازگشت و يك سال بعد به 
دست نيروهای پليس دستگير و پس از محاكمه به 10 سال زندان 
محكوم شد. در دوران زندان به ياد دوران دبيرستان مجدداً به 
تحصيل روی آورد و مالكوم اين نقطه عطف را حاصل گفت و 

گويش با برادرش رجينالد كه عضو سازمان اسالمى بود مى داند.
با آشنايى بيشتر با تعاليم رهبر سازمان ملت اسالمى به نام »اليا 
محمد« بيش از پيش به اين سازمان عالقه مند شد و به همين 
دليل پسوند نام خانوادگى خود را از »لتيل« كه نشان بردگى 
بود به »ايكس« به نشانه نام قبيله فراموش شده اش تغيير داد. 
ديری نپاييد كه مالكوم به عنوان سخنگوی سازمان ملت اسالمى 
منصوب شد و به دستور رياست سازمان مامور ساخت مساجد متعددی در ايالت های ديترويت، ميشيگان و هارلم 

نيويورك شد.
او در راه نشر پيام های سازمان ملت اسالمى از روزنامه، راديو و تلويزيون حداكثر بهره را مى برد و موفق شد شمار 

اعضای سازمان را از 500 نفر در سال 1952 به 30 هزار نفر در سال 1963 افزايش دهد.
هدف بلندی كه مالكوم ايكس را در زندگى به دنبال خود مى كشيد، چيزی نبود جز مبارزه با برده دارِی نُوين در آمريكا.

در فوريه 1965 خانه او، در نيويورك بمب گذاری شد اما خوشبختانه اعضای خانواده به موقع مطلع شده و از محل 
گريختند. در 21 فوريه همان سال سه مرد مسلح مالكوم را 15 بار از فاصله نزديك مورد اصابت گلوله قرار دادند و 

به كام مرگ فرستادند.
همسر مالكوم، بتى شباز، پرستار بود كه عضو مسلمانان آمريكا شد و سپس با مالكوم ازدواج كرد. امروزه او به نام خانم 

دكتر بتى شباز خوانده مى شود كه هنوز هم يكى از مبارزهای بزرگ و رهبران مسلمانان آمريكاست. 
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مبارز  و  استعمارستيز  مجاهد  مختار،  عمر  شيخ 
آمد.  دنيا  به  1858م  سال  در  ليبيايى  مسلمان 
به  ديني  دروس  و  قرآن  فراگيري  از  پس  وي 
تعيين  خود  ناحيه  و  قبيله  بزرگ  و  شيخ  عنوان 
ارشاد  به  سودان  در  مدتي  مختار  شيخ عمر  شد. 
به  1911م  سال  در  و  پرداخت  مردم  هدايت  و 
زادگاهش مراجعت نمود. با هجوم ارتش متجاوز 
ايتاليا به كشور ليبي و استقرار در منطقه بن غازِي 
ليبي، عمرمختار رهبري جنبش ملِي ضدايتاليايى 
را برعهده گرفت و مبارزات استعمار ستيزانه خود 
آغاز كرد. وي  به همراه مردم محروم منطقه  را 
قواي  بر  زيادي  تلفات  مبارزه،  سال هاي  طي 
بيگانه وارد كرد تا اين كه ايتاليايي ها بر او غلبه 
كردند. شيخ عمر مختار درنهايت در 11 سپتامبر 
سال 1931م اسير سپاه ايتاليا شد و پس از يك 
محاكمه صوري، وي را در 16 سپتامبر 1931 در 

73 سالگي به دار آويختند.

عمر مختار



37 سیدحسن نصراهلل

سيد حسن نصراهلل در سال 1960 در شهرك البازوريه واقع در 10 كيلومتری شرق بيروت به 
دنيا آمد و به دليل فشار های اقتصادی جنوب لبنان به همراه خانواده به بيروت مهاجرت كرد 
و در حاشيه پايتخت در محله كرنتينا سكنى گزيد. او تحصيالت ابتدايى را در مدرسه های 
كوی النجاح و سن الفيل پشت سر گذاشت و  همزمان با جنگ های داخلى لبنان به اتفاق 
خانواده به بازوريه زادگاه خود بازگشت و در شهر صور دوران دبيرستان را تمام كرد و به 
جنبش اسالمى امل كه امام موسى صدر آن را در لبنان پايه ريزی كرده بود، پيوست. ديری 
نگذشت كه سيدحسن به عنوان نماينده امل در البازوريه فعاليت سياسى اش را گسترش داد.
سيد برای تحصيل عازم نجف شد و در آنجا نصراهلل سراغ آيت اهلل سيدمحمد باقر صدر را 

گرفت اما او را به شخصى به نام سيدعباس موسوی معرفى كردند. 
نصراهلل تحصيالتش را در نجف نزد موسوی و آيت اهلل صدر ادامه داد و در سال 1978 
مقدمات را به پايان رساند. نصراهلل به دليل فشارهای موجود در عراق به لبنان برگشت و در 
حوزه علميه بعلبك مشغول به تحصيل و تدريس شد. در كنار تحصيالت حوزوی، سيد از 
آموزش های نظامى غافل نماند و دوره های مختلف چريكى را پشت سر گذاشت. سيدحسن 
به دليل توانايى  در مديريت و فرماندهى، به عنوان نماينده جنبش امل در دره بقاع منصوب 
شد. در سال 1982 با آغاز اشغال لبنان، جنبش امل به 2 جريان تقسيم شد،  جريان اول به رهبری نبيه بری، خواهان 
قرار گرفتن نيروهای جنبش در كنار جبهه نجات ملى بود و جريان دوم كه سيدعباس موسوی و سيدحسن نصراهلل 
آن را رهبری مى كردند، خواستار حفظ نيروهای اصولگرای شيعى و سازماندهى آنها برای رويارويى با اشغالگران 
اسرائيلى بود. مهمترين دليل نيروهای اصولگرای شيعى در ملحق نشدن به نيروهای جبهه نجات ملى وجود 
شخصيتى چون بشير جميل بود. چرا كه بشير جميل در كنار روابطش با اسرائيل به دنبال رياست جمهوری لبنان 
بود. از اينجا بود كه هسته های اوليه حزب اهلل شكل گرفت و با ملحق شدن نيروهای اصولگرا به تشكيالت جديد،  
اين سازمان در ساختار سياسى - نظامى لبنان عرض اندام كرد. در ابتدای تشكيل حزب اهلل، سيدحسن 22 ساله بود 
و به عنوان يك نيروی تبليغاتى برای جذب جوانان شيعى برای پيوستن به حزب كار مى كرد. پس از مدتى وی به 
سمت معاون دفتر حزب در بيروت در كنار ابراهيم امين السيد ايفای مسئوليت كرد تا اينكه معاونت اجرايى حزب 
كه به منظور تنفيذ مصوبات شورای مركزی حزب اهلل ايجاد شده بود، تأسيس شد. نصراهلل در اين زمان به سمت 
معاون اجرايى حزب مشغول به كار شد. پس از آن برای ادامه تحصيالت حوزوی راهى قم شد و پس از مدتى به 
دليل اختالفات تنش زای جنبش امل و حزب اهلل دوباره به لبنان برگشت. در سال 1992 سيدعباس موسوی دبيركل 
حزب اهلل و استاد سيدحسن به دست صهيونيست ها ترور شد و سيد حسن نصراهلل دبير كل حزب اهلل شد. با آمدن 
نصراهلل به صدر حزب، تشكيالت شيعه لبنان از جرگه دفاعى و نظامى امنيتى فراتر رفت و حوزه جديدی برای 
حضور حزب اهلل در ساختار سياسى لبنان تعريف كرد. به گونه ای كه در انتخابات پارلمانى لبنان در سال های 1996 
به بعد همواره بر حضور نمايندگان جنبش حزب اهلل در پارلمان افزوده شده است. وی در سال 1997 سيدهادی پسر 

ارشدش را در رويارويى با نيروهای اسرائيلى در جنوب لبنان از دست داد. 



احمد شاه مسعود38

احمد شاه مسعود، نظامي برجسته و مبارز معروف 
افغاني در سال 1952م در شمال افغانستان به دنيا  
از طي تحصيالت متوسطه راهي  آمد. وي پس 
كابل شد و از دانشگاه اين شهر در رشته مهندسي 
فارغ التحصيل گرديد. احمد شاه مسعود در بيست 
سالگي به عضويت حزب جمعيت اسالمي درآمد 
نظامي  شاخه  فرماندهي  به  چندي  از  پس  و 
ارتش سرخ  با يورش  حزب رسيد. وي هم زمان 
شوروي به خاك افغانستان، وارد عرصه جهاد و 
پيكار بر ضد اشغال گران شوروي شد و تا زمان 
عقب نشيني و شكست شوروي، لحظه اي از مبارزه 
دست نكشيد و اسلحه اش را بر زمين نگذاشت. 
و  تفرقه ها  سرآغاز  شوروي،  نيروهاي  خروج  اما 
نهايت  در  كه  گرديد  داخلي  متعدد  درگيري هاي 
جبهه  ايجاد  و  طالبان  گروهك  شكل گيري  به 
ميان،  اين  در  انجاميد.  آن  عليه  اسالمي  متحد 
احمد شاه مسعود با بهره گيري از تجارب طوالني 
خود در جنگ، به وزارت دفاع و فرماندهي نظامي 
ائتالف ضدطالبان انتخاب شد و ضربات مهلكي 

بر گروهك طالبان وارد آورد. هرچند مسعود معتقد به گفتگو براي بازگشت آرامش به افغانستان بود، 
با اين حال اين خواسته وي به دليل مخالفت طالبان عملي نگرديد و جنگ هاي داخلي افغانستان 
ادامه يافت. احمد شاه مسعود در طول بيش از بيست سال مبارزه و جهاد با كمونيست ها و گروهك 
احمدشاه  نمي كرد.  دريغ  از هيچ كوششي  راه  اين  در  و  بود  اسالمي  استقرار دولت  طالباْن خواهان 
مسعود سرانجام در نهم سپتامبر 2001م از سوي دو نفر كه خود را خبرنگار آژانس خبري عرب نيوز 
معرفي كرده بودند مورد سوء قصد واقع شد و يك هفته بعد بر اثر شدت جراحات وارده، در 16 سپتامبر 
2001م در 49 سالگي درگذشت. امروزه از احمدشاه مسعود در افغانستان به عنوان قهرمان ملي ياد 

مي شود.



39 محمد بن عبدالوهاب

محمدبن عبدالوهاب در سال 1115 در شهر ُعَيينه از توابع نجد ديده به جهان گشود. 
پدر وی، عبدالوهاب از قضات آن شهر به شمار مى رفت. محمد، فقه حنبلى را در 
زادگاه خود آموخت. سپس برای تكميل معلومات رهسپار مدينه منوره شد و در 
آنجا به تحصيل حديث و فقه پرداخت. در دوران تحصيل در مدينه، گهگاه مطالبى 
بر زبانش جاری مى شد كه از عقايدی خاص حكايت داشت، چندان كه اساتيد وی 
نسبت به آينده اش نگران شده و مى گفتند: اگر اين فرد به تبليغ بپردازد گروهى را 
گمراه خواهد كرد. چندی بعد، محمدبن عبدالوهاب مدينه را به سوی نقاط ديگر ترك 
كرد و چهار سال در بصره و پنج سال در بغداد و يكسال در كردستان و دو سال در 
همدان اقامت گزيد. اندك زمانى نيز رحل اقامت در اصفهان و قم افكند و آنگاه از 
طريق بصره آهنگ احساء كرد و از آنجا به »ُحَريمله« اقامتگاه پدرش رفت. تا زمانى 
كه پدرش در قيد حيات بود وی كمتر سخن مى گفت. تنها گاه ميان او و پدرش 
نزاعى در مى گرفت. ولى پس از درگذشت پدر به سال 1153 ق، پرده از روی عقايد 

خود برداشت. 
تبليغات محمد بن عبدالوهاب در شهر حريمله افكار عمومى را برآشفت، به گونه ای كه 
ناچار شد آنجا را به عزم اقامت در عيينه )زادگاهش( ترك كند. در عيينه با حاكم وقت، 
عثمان بن معمر، تماس گرفت و دعوت جديد خود را با او در ميان نهاد و قرار شد كه 
او با پشتيبانى حاكم، آيين خود را تبليغ كند. ولى طولى نكشيد فرمانروای احساء، شيخ 
سليمان بن محّمد آل حميد، كه مقامى برتر از حاكم عيينه داشت عمل عثمان را ناروا 

شمرد و دستور داد هرچه زودتر محمد بن عبدالوهاب را از شهر عيينه بيرون كند.
بنابراين وی ناچار شد نقطه سومى را به نام درعيه برای اقامت برگزيند كه محمد بن 
سعود )جد آل سعود( بر آن حكومت مى كرد. او دعوت خود را با حاكم درعيه در ميان نهاد و هردو پيمان بستند 
كه رشته دعوت از آِن محمد بن عبدالوهاب و زمام حكومت در دست محمد بن سعود باشد. برای استحكام اين 

روابط، ازدواجى نيز بين دو خانواده صورت گرفت.
محمد بن عبدالوهاب تبليغ خود را در پرتو قدرت حاكم و با مشرك و كافر خواندن ساير فرق اسالمى اعم از 
شيعه و سنى و با دعوت به توحيد ناب آغاز كرد. به زودی هجوم به قبايل اطراف و شهرهای نزديك شروع شد 
و سيل غنايم از اطراف و اكناف به شهر درعيه كه شهر فقير و بدبختى بود، سرازير گشت. اين غنايم چيزی جز 
اموال مسلمانان منطقه نجد نبود كه با متهم شدن به شرك و بت پرستى، اموال و ثروتشان بر سپاه محمد بن 
عبدالوهاب حالل شده بود. وهابيون در سال 1216 ق به شهر كربال هجوم بردند و با قتل عام مردم اين شهر 
را با خاك يكسان كردند. وهابيون نه تنها به شيعيان بلكه به اهل سنت نيز رحم نكردند و در سال 1217 ق با 

حمله به طائف و كشتار و قتل و غارت اين شهر را نيز فتح كردند.



عماد مغنیه40

سال  در  رضوان«  »حاج  به  معروف  مغنيه  عماد 
1962 ميالدی )1341 هجری شمسى( در روستای 
طير دبا از توابع صور، در خانواده متدين و مشهور 
به دنيا آمد. شهيد عماد مغنيه در فضايى معنوی 
او  شانزده سال  هنوز  و  كرد  آغاز  را  رشد خويش 
تمام نشده بود كه برای خدمت به آرمان مقدس 
فلسطين در سنگرهای مختلف از جمله فتح و امل 

برضد رژيم صهيونيستى به جهاد پرداخت.
با اشغال لبنان در سال 1361 ش )1982 ميالدی( 
با جوانان همپيمان خود در مدخل ورودی  مغنيه 
بيروت در منطقه ُخلد جنگ با اشغالگران اسراييلى 
و  وی  آنجا  از  و  كرد  عظيمى  و  بى نظير  جنگ 
نيروهای »المخينيون« معروف شدند.  يارانش به 
شهيد عماد مغنيه پس از تأسيس حزب اهلل لبنان 
فعاليت ها  همه  ميان  در  و  پيوست  آنان  جمع  به 
نبرد و جنگ رو در رو با اشغالگران صهيونيست را 
برگزيد و در مدت كوتاهى او كه سرشار از اخالص، 
ايثار و تقوی زكاوت و شجاعت بود فرمانده اليق 
و شايسته ای شد و به مغز متفكر اطالعاتى حزب 

اهلل تبديل گرديد كه حضورش در هر صحنه نبرد به معنای پيروزی رزمندگان اسالم در آن صحنه بود.
در نبردهای قهرمانانه حزب اهلل با ارتش اشغالگر رژيم اسراييل در سال 2000 كه منجر به آزادی جنوب 
لبنان شد نقش شهيد حاج عماد معجزه آسا بود. در همين عمليات ها بود كه برادرش به نام »جهاد مغنيه« 
به شهادت رسيد. در جنگ تابستان 1385 مشهور به جنگ 33 روزه اوج مردانگى، رشادت و حكمت اين 

فرمانده عزيز اسالم برای همگان به ويژه دشمن شكست خورده آشكار شد.
پس از اين شكست مفتضحانه رژيم صهيونيستى راه را در عمليات تروريستى ذليالنه بر ضد حاج عماد 
يافت. البته رژيم صهيونيستى در سال 1996 طرح ترور رسمى و اعالم شده ای را برضد حاج عماد در 

بيروت به اجرا گذاشت كه برادر وی به نام »فواد مغنيه« در آن عمليات تروريستى به شهادت رسيد.
سرانجام حاج عماد مغنيه در سه شنبه 23 بهمن 1386 )12 فوريه 2008( و در شب شهادت حضرت رقيه 

)س( به آرزوی ديرينه خود رسيد و به برادران و همسنگران شهيدش ملحق شد. 



41 سید جمال الدین اسدآبادی

روحاني مجاهد، سيدجمال الدين اسدآبادي در سال 1217ش  )1254ق( در 
اسدآباد همدان در خانواده اي روحاني چشم به جهان گشود. پس از فراگيري 
مقدمات در زادگاه خود، براي ادامه تحصيل به قزوين، تهران و نجف اشرف رفته 
و از محضر شيخ انصاري و مالحسينقلي همداني استفاده برد. در سال 1232 
ش به دستور شيخ انصاري عازم هند شد تا مردم آن ديار به ويژه مسلمانان را 
عليه استعمار انگلستان بسيج كند. او در اين راه متحمل رنج فراوان گرديد و در 
راستاي اين هدف به كشورهاي عثماني، مصر، فرانسه، افغانستان، انگلستان، 
عراق و ايران سفر نمود. از آنجا كه سيد، خود بنيانگذار اتحاد ملل اسالمي و 
وحدت شيعه و سني بود، تعمداً مليت خود را مخفي نگه مي داشت. وي با 
مسافرت هاي متعدد خود و با ايراد خطابه هاي پرشور، از مسلمانان مي خواست 
با اتحاد و همبستگي، در برابر مفاسد و حاكميت دست نشانده و استعماري 
اروپاييان ايستادگي كنند. در نتيجه، وي توسط دولت هاي سرسپرده به هند، 
پاريس و لندن تبعيد شد. همچنين سيد در ايران به خواسته ناصرالدين شاه 
قاجار به دربار رفت ولي وقتي ناصرالدين شاه، سيدجمال را براي حكومت خود 
خطرناك ديد، او را به مرز عثماني تبعيد كرد. سيد در آنجا بود كه نامه بسيار 
مهم و آتشين خود را خطاب به مرجع تقليد وقت، ميرزا محمد حسن شيرازي 
نوشت و ضمن افشاي فساد دربار ناصرالدين شاه، مقدمات نهضت تحريم تنباكو 
را فراهم آورد. در اواخر عمر به خواسته سلطان عبدالحميد عثماني به استانبول 
رفت و پس از مدتي مورد سوءظن سلطان قرار گرفت. پس از قتل ناصرالدين 
شاه توسط ميرزا رضا كرماني كه از مريدان سيدجمال الدين بود، فشار بر روي 
سيد افزايش يافت و به زندان افتاد. سرانجام سيدجمال الدين به دستور سلطان عثماني مسموم گشت و 19 اسفند 
1275ش برابر با 5 شوال 1314 در 58 سالگي بدرود حيات گفت. جنازه سيد را در حالي كه به جز چند نفر، كسي 
جرأت شركت در تشييع را نداشت در قبرستاني در استانبول به خاك سپردند. در سال 1324 ش سفير وقت دولت 
افغانستان در تركيه، دولت الييك تركيه را متقاعد كرد كه قبر سيد را نبش كند و سپس بقاياي جسد او را در 
تابوتي قرار داده و به كابل بردند. تشخيص دردهاي اصلي و خمير مايه هاي عقب ماندگي جوامع اسالمي و تاكيد 
بر ضرورت درد زدايي و جهل ستيزي از طريق درمان صحيح و ارايه برنامه هاي اصالحي و انقالبي، عمده ترين 
بخش هاي تفكر سياسي و نهضت سريع االنتشار سيد را تشكيل مي داد. سيد بر اساس يك تحليل كلي از اوضاع 
جهان اسالم و به منظور ريشه كن نمودن دردهاي اصلي جامعه اسالمي، معتقد بود بايد با شجاعت و شهامت به 
پا خواست و حركت يكپارچه و آگاهانه اي را آغاز نمود. در هر حال، او با نهضت عظيم خود، بيداري مشرق زمين 

را پايه گذاري كرد. نهضت استقالل هند و انقالب مشروطه ايران را مي توان از آثار جنبش و انديشه او دانست.



اقبال الهوری42

اقبال الهوري شاعر، سياست مدار و متفكر  عالمه محمد 
پنجاب  ايالت  در  1872م  فوريه   22 در  پاكستاني  برجسته 
پاكستان و در يك خانواده مسلمان و معتقد به دنيا آمد. اقبال 
پس از طي تحصيالت مقدماتي راهي الهور شد و در آن جا 
به فراگيري فلسفه و علوم انساني پرداخت. ذوق لطيف و طبع 
روان اقبال، در انجمن هاي اسالمي و ادبي كه به اهل دانش 
مجال اظهارنظر مي داد شكوفا شد و از آن پس به سرودن 
به  1905م  سال  در  اقبال  گرديد.  عالقه مند  فارسي  اشعار 
تشويق اساتيد خود به لندن رفت و در انگلستان و آلمان به 
تحصيل ادامه داد. وي هم چنين در آن جا به مطالعات گسترده 
درباره تاريخ ادبيات ايران و متون اصيل فارسي و عربي همت 
گماشت و با وقوف به رموز ادبيات و عرفان ايراني، در زبان 
فارسي به كمال رسيد. اقبال الهوري پس از بازگشت از اروپا 
به سرعت در زمره پيشروان و اصالح طلبان عمده مسلمان 
شبه قاره هند و در شمار بانيان تأسيس كشور مستقل پاكستان 
قرار گرفت. وي به عنوان رهبر جامعه مسلمانان هند، سال ها 
از فكر  پاكستان،  استقالل  از محمد علي جناح، رهبر  قبل 
در جهت  بلندي  گام هاي  و  كرد  پاكستان حمايت  تشكيل 
نجات مسلمانان هند برداشت. بعضي از نويسندگان پاكستاني، 

اقبال الهوري را معمار و بنيان گذار اصلي پاكستان مي دانند و معتقدند عوامل اصلي تشكيل دهنده شخصيت 
اقبال كه در برخي آثارش ذكر شده اند، همان هايى هستند كه شخصيت فرهنگي و سياسي پاكستان را 
مي سازند. پايه و اساس پيام اقبال الهوري، توجه به اسرار خودي است. معناي خودي از ديد وي، ايجاد 
ارزش ها و ايده آل ها و كوشش در راه تحقق دادن آنهاست، و رمز بزرگ توحيد نيز در وحدت خودي ها 
مي باشد. اقبال هم چنين در كتاب رموز بي خودي، جامعه اي ايده آل بر اساس نبوت و تعاليم اسالمي بنا 
مي نهد و به تربيت افرادي با جهان بيني صحيح مي پردازد، هرچند كه تصريح مي كند دنيا به مهدي)عج( 
بر حق احتياج دارد. اقبال بسياري از اشعارش را در خدمت اهداف سياسي خود قرار داده بود تا مطالب و 
مقصود خود را عرضه نمايد. در واقع، هدف اقبال اتحاد دنياي اسالم بود و براي بشريت، پيام محبت به 
همراه داشت. آثار اقبال در مجموعه هايي به نام پيام مشرق، اسرار خودي و رموز بي خودي، ارمغان حجاز، 
جاويدنامه و غيره مكرراً به چاپ رسيده است. عالمه محمداقبال الهوري سرانجام در 22 آوريل 1938م در 
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66 سالگي درگذشت.
شيخ محمد عبده در سال 1266ه.ق. در يكي از دهكده 
نامش  شد.  متولد  نصر«  »محله  نام  به  مصر  هاي 
محمد بود و پدرش را عبده خطاب مي كردند، شغل او 
در ابتدا كشاورزي بود. در سن 13 سالگي براي تعليم 
معارف اسالمي وارد مركز »جامع احمدي« شد و بعد 
به جامع االزهر رفت. شيخ محمد از شاگردان سيد 
جمال الدين اسد آبادي بود و به توصيه سيد جمال به 
مطالعه علوم عقلي پرداخت و وارد شغل معلمي شد و 
شاگردان زيادي را تربيت نمود كه از جمله مي توان به 
محمد رشيد رضا، سعد زغلول، طه حسين اشاره كرد.

عبده عالوه بر كار معلمي كار سياسي هم مي كرد 
وي  شد.  وطني  حزب  وارد  كار  همين  خاطر  به  و 
همچنين بنا به پيشنهاد رياض پاشا )وزير خديو پاشا( 
به سردبيري روزنامه »وقايع مصريه« منصوب شد. 
عبده در انتشار روزنامه عروه الوثقي با سيد جمال نيز 
همكاري مي كرد. در سال 1899 خديو مصر عبده 
را به مقام مفتي منصوب كرد و تا پايان عمر بر اين 

مسند باقي ماند. 
عبده برخالف سيد جمال از مبازرات شديد سياسي پرهيز مي كرد و بيشتر به جريان اصالحي توجه داشت 
و اصالح تربيتي و فرهنگي را مقدم بر همه چيز مي دانست و در شكل مبارزه نيز به كادر سازي و تربيت 
نيرو معتقد بود. او اصالح اجتماعي را در پرتو اصالح فردي مي دانست گرچه به زندگي اجتماعي و احكام 

آن بي توجه نبود. 
شيخ محمد عبده مانند سيد جمال به وحدت دنياي اسالم مي انديشيد و با تعصبات فرقه اي رابطه اي 
نداشت. شرح نهج البالغه او گامي موثر در تقريب بين مذاهب اسالمي بود. در جاي جاي اين كتاب مي توان 
ارادت و عالقه قلبي وافر شيخ عبده را به حضرت علي)ع( يافت. وي در راستاي گفتگوي اديان نيز به ايجاد 
مركز و مجتمعي با شركت علماء اديان اسالم و مسيح و يهود به نام جمعيت التقريب بين اهل االسالم واهل 
الكتاب« پرداخت. عبده على رغم مخالفت با ايده بسته شدن باب اجتهاد پس از احمد بن حنبل، معتقد به 
اصل تلفيق و فقه مقارن از مذاهب اسالمي در حل مشكالت جهان اسالم بود. محمد عبده در سال 1323 
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ه.ق. به علت بيماري سرطان در گذشت.
اُسامه بن محمد بن عوض بن الِدن )10 مارس  
مه   2  – سعودی  عربستان  رياض،  در   1957
اعضای  از  يكى  پاكستان(  آبيت آباد،   ،2011
گروه  رهبر  و  بنيان گذار  و  الدن  بن  خاندان 

تروريستى القاعده بود.
حمالت  با  ارتباط  در  الدن  بن  اسامه 
جمله  از  جهان  سرتاسر  در  بسياری  تروريستى 
بمب گذاری های 7 اوت 1998 در سفارتخانه های 
)كنيا(،  نايروبى  و  )تانزانيا(  دارالسالم  در  آمريكا 
 USS( كول  يواس اس  جنگى  كشتى  به  حمله 
مركز  به  سپتامبر 2001   11 و حمالت   )Cole
پليس  تعقيب  تحت  پنتاگون  و  جهانى  تجارت 
مه   2 تاريخ  در  وی  داشت.  قرار  آمريكا  فدرال 
در  آمريكا  متحده  اياالت  ارتش  توسط   2011
آمريكايى  مقامات  گفته  ه  شد..  كشته  پاكستان 
طبق  رعايت  با  انتقال،  از  پس  الدن  بن  جسد 
از  يكى  شد.  انداخته  دريا  به  اسالمى  سنت های 
كردن  گفت:»پيدا  زمينه  اين  در  آمريكا  مقامات 

كشوری كه مايل به پذيرفتن باقى مانده اين تروريست تحت تعقيب باشد، كار دشواری بود« ولى اين 
دليل از سوی بيشتر صاحبنظران پذيرفته نشد و هنوز به كشته شدن او شك دارند.

اسامه بن الدن
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در مصر  ژوئن سال 1951  الظواهری 19  ايمن 
پزشكى  رشته  فارغ التحصيل  كه  او  آمد.  دنيا  به 
جهاد  حركت  گروه  عضويت  به  است  مصر  از 
الظواهری همچنين،  ايمن  اسالمى مصر درآمد. 
نفر دوم سازمان القاعده است. الظواهری پس از 
يك  در  مصر،  جمهور  رئيس  سادات،  انور  ترور 
عمليات پليسى در مصر دستگير و محاكمه شد 
عنوان  به  بود  انگليسى  زبان  به  مسلط  چون  و 
انتخاب  مصر  اسالمى  جهاد  زندانيان  سخنگوی 

شد.
به  مصر  از  زندان،  از  آزادی  از  پس  الظواهری 
افغانستان رفت و در آنجا با اسامه بن الدن آشنا 
شد و در همانجا بود كه شبكه القاعده پايه ريزی 
شد. او  به عنوان نفر دوم شبكه القاعده همچون 
اسامه بن الدن در ارتباط با حمالت تروريستى 
از جمله بمب گذاری های 7 اوت سال 1998 در 
و  تانزانيا  دارالسالم  در  آمريكا  سفارتخانه های 
نايروبى كنيا، حمله به كشتى جنگى يو اس اس 
كول، حمله تروريستى 11 سپتامبر سال 2001 به 
مركز تجارت جهانى و پنتاُگون و... تحت تعقيب بين المللى است  گفته مى شود پس از اسامه بن 

الدن وی رهبری سازمان القاعده را به دست گرفته است. 

ایمن الظواهری
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 قرضاوی در 1926/9/9 ميالدی در مصر متولد شد و 
حفظ قرآن را تا 10 سالگى تمام كرد. سپس وارد دانشگاه 
االزهر شد و در سال 1953 مدرك عالى دانشكده اصول 
دين و در 1954 مجوز تدريس در اين دانشگاه را دريافت 
كرد. در سال 1960 مدرك كارشناسى ارشد مطالعات 
عالى علوم قرآن و سنت و در سال 1973 مدرك دكتری 

را با رتبه عالى از دانشكده اصول دين دريافت كرد. 
قرضاوی  خود را يك سلفى متجدد )نوسلفى( معرفى مى 
كند. در نگاه قرضاوی، مهمترين ضرورت زندگى بشر، 
يافتن جايگاه درخور خويش به عنوان جانشين شايسته 
خداوند است و از اين رو ميان زندگى و شريعت اسالمى 
رابطه ای استوار وجود دارد كه جدا كردن شريعت از 
زندگى روزمره، عملى يكسره نا بسامان و بى فرجام 
است.  اين دانشمند مسلمان، رئيس و عضو مجامع و 
موسسات مختلفى چون اتحاديه علمای مسلمان، مجمع 
فقهى انجمن اسالمى العالم در مكه، مجمع سلطنتى 
اسالمى  مطالعات  مركز  اردن،  اسالمى  تحقيقات 
آكسفورد، شورای دبيران دانشگاه اسالمى جهانى اسالم 
آباد، سازمان دعوت اسالمى خارطوم و هيأت نظارت 

شرعى بر تعدادی از بانكهای اسالمى است. 
 وی به رغم اينكه در جهان عرب، از علمای سنى موافق ايران محسوب مى شود اما انتقادات بعضاً تندی را 
هم درباره جمهوری اسالمى ايران مطرح كرده است. از جمله موضع گيری های وی در قبال ايران مى توان 
به انتقاد از همكاری تهران با واشنگتن در برخورد با طالبان، موافقت ايران با اعدام صدام و مخالفت با آنچه 

تبليغ تشيع از سوی ايران در كشورهای عربى مى خواند، اشاره كرد. 
وی فتاوايى را نيز مطرح كرده كه هم در ميان اهل سنت و هم در ميان شيعيان با انتقادات شديدی مواجه 
شده است كه از جمله آنها مى توان به حرمت زيارت قبور امامان و صالحان ياد كرد.  قرضاوی البته از حق 
دستيابى ايران به انرژی هسته ای دفاع كرد و بر اين نكته تاكيد كرد كه در صورت حمله آمريكا به ايران 
در كنار ايران خواهد بود. شيخ قرضاوی در باب تحوالت اخير منطقه و قيام های عربى از ملت های منطقه 

دفاع كرد اما حوادث بحرين را فتنه مذهبى دانست.  

قرضاوی
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احمد بن تيميه، در روز دهم ربيع االول سال 661 ه . ق در شهر حران )از توابع شام( ديده به جهان گشود. 
چون پدر ابن تيميه، روحانى حنبلى مذهب بود، فرزند خود را به مدارس حنابله فرستاد تا فقه حنبلى را فرا 
گيرد.ابن تيميه در بيست سالگى پدرش را از دست داد و خود به جای پدر عهده دار تدريس شد. تا سال 
698 ه . ق كه در شام به عنوان يك روحانى حنبلى زندگى مى كرد، از او لغزشى ديده نشده بود. از آغاز 
قرن هشتم، كم كم آثار انحراف در او ظاهر شد. به ويژه موقعى كه ساكنان »حماة« از وی خواستند تا 
ْحَمُن َعلَى الَْعْرِش اْسَتَوی« را تفسير كند. وی در تفسير اين آيه دچار لغزش شد و برای خداوند  آيه »الرهَّ
مكانى در فراز آسمانها تعيين كرد كه بر عرش متكى است. وی با اين تفسير نادرست، آشكارا برای 

خداوند، جهت و سمت جسمانى قائل شد. 
انتشار پاسخ ابن تيميه در دمشق و اطراف آن، غوغايى به راه انداخت. گروهى از فقيهان بر ضد وی قيام 
كردند و از جالل الدين حنفى ـ قاضى وقت ـ محاكمه او را خواستار شدند؛ ولى ابن تيميه از حضور در 
دادگاه سر باز زد. در روز دوشنبه، هشتم رجب سال 705 ه . ق، قضات شهر همراه با ابن تيميه در قصر 
نايب السلطنة حاضر شدند و رساله »الواسطية« ابن تيميه قرائت شد. در دوازدهم همين ماه در نشست 
دوم، كمال الدين زملكانى با او به مناظره پرداخت و مردم از فضايل كمال الدين زملكانى و مناظره نيكوی 
او تشكر كردند. در هفتم شعبان، در نشست سوم، وی به تبعيد به مصر محكوم شد و دمشق را به قصد 
مصر ترك كرد. چون در آنجا نيز از نشر انديشه خود دست بر نداشت، در مجلس مخصوصى، شمس بن 
عدنان با او به مناظره پرداخت. سرانجام ابن محلوف مالكى، قاضى وقت، او را به زندان محكوم و به طور 

رسمى بر ضد او در مصر و شام اعالميه منتشر كرد.
ابن تيميه در روز جمعه 23 ربيع االول سال 707 ه . ق از زندان آزاد شد و اقامت در مصر را بر انتقال 
به دمشق ترجيح داد. وی پس از آزادی، در نشر باورهای خود پافشاری مى كرد. از اين رو، گروهى از 
صوفيه و عرفای مصر از وی به قاضى وقت شكايت كردند و ابن عطا با او مناظره كرد و او را به محكمه 
قاضى بدر الدين بن جماعة كشانيد. قاضى احساس كرد او در سخنان خود، نسبت به پيامبر صلى اهلل 

عليه و آله ادب را رعايت نمى كند. بنابراين، او را روانه زندان كرد كه در آغاز سال 708 ه . ق آزاد شد.
فعاليت دوباره ابن تيميه سبب شد آخر ماه صفر 709 ه . ق، به اسكندريه مصر تبعيد شود. او پس از هشت 

ماه اقامت در آنجا به سال 709 ه . ق به قاهره بازگشت.
پافشاری ابن تيميه بر موضوع باطل خود در برابر حق، سبب شد قضات هر چهار مذهب، حكم دستگيری 
و زندان كردن او را صادر كنند. به گفته ابن كثير، ابن تيميه در روز پنجشنبه 22 رجب سال 720 ه . ق به 
خاطر فتواهای دور از مذاهب اسالمى به دار السعادة احضار شد. قضات هر چهار مذهب )شافعى، حنبلى، 
حنفى و مالكى( او را نكوهش و به زندان محكوم كردند. او در دوم محرم 721 ه . ق از زندان آزاد گرديد 

و سرانجام در سال 728 ه . ق در زندان در گذشت.

ابن تیمیه
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سيد محمد حسين فضل اهلل در سال 1354 قمری 
روحانى  خانواده  يك  در  اشرف  نجف  در  )1935م( 
لبنانى ديده به جهان گشود. وی در سن نه سالگى 
تحصيالت حوزوی اش را آغاز كرد.  در سال 1966 
م جمعى از موسسان انجمن مذهبى »اسرة          التآخى« 
از فضل اهلل  بيروت  نبعه در حاشيه شرقى  منطقه 
دعوت كردند تا در آن منطقه اقامت افكند. وی اين 
دعوت را پذيرفت و در همين سال به قصد اقامت دائم 

به وطن اصلى خويش بازگشت.
م   1966 سال  در  لبنان  به  بازگشت  از  پس  وی 
فعاليت های علمى، فرهنگى و اجتماعى گسترده ای را 
در لبنان به راه انداخت كه امروزه پس از  سال ها از 
آغاز اين فعاليت ها كارنامه پرباری از آن در ابعاد مختلف 

مشهود است. 
وی با برگزاری جلسات تفسير و وعظ دينى و اخالقى 
تحول  توانست  پرسش ها  به  پاسخ  برنامه های  و 
عظيمى در چندين نسل پديد آورد و چنان كه خود 
مى گويد: افتخار تربيت غالب نيروهای مبارز و فعاالن 

مذهبى شيعه را از آن خود نمايد.
تأسيس حوزه علوم دينى به نام »المعهد الشرعى االسالمى« به هدف پرورش طالب علوم دينى بخش ديگری 
از فعاليت های فرهنگى و علمى سيد محمد حسين فضل اهلل است. بسياری از شخصيت های جنبش مقاومت 

اسالمى لبنان تربيت شده اين مدرسه هستند. شهيد شيخ راغب حرب از نخستين طالب اين مدرسه بود.
 وی عالوه بر »المعهد الشرعى« كه در شهر بيروت واقع است، حوزه علميه ويژه زنان را نيز در بيروت و حوزه ای 
نيز در صور و حوزه المرتضى در دمشق )سيده زينب( را تا سيس كرده است. گذشته از فعاليت های علمى و 
فرهنگى و سياسى كه فضل اهلل در لبنان و سوريه داشته است، فعاليت های اجتماعى ايشان چندان گسترده بوده 
كه كمتر منطقه ای از كشور لبنان را مى توان يافت كه اثر فعاليت اجتماعى ايشان در آن مشهود نباشد. شعله 
 ور شدن آتش جنگ  های داخلى و تجاوزات صهيونيست ها، گذشته از خسارت های جانى و مالى، مشكالت 
اجتماعى فراوانى را در پى داشت كه مهم ترين آن سرنوشت مبهم يتيمان و فرزندان شهدا و فقرا و معلوالن بود. 

يكشنبه 13 تير ماه 1389در سن 75 سالگى در بيروت در گذشت.  

عالمه محمد حسین فضل اهلل
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علي عزت بگوويچ رئيس جمهور سابق بوسني هرزگوين در هفتم اوت 1925م در يكي از 
مناطق بوسني به نام بوس سمك متولد گرديد. وي پس از فراغت از تحصيل، با جمعيت 
علماي هدايت كه در بوسني تأسيس شده بود، همكاري نمود و در شمار برجسته ترين 
شاگردان اين مكان به شمار مي رفت. اين جمعيت در بيداري مسلماناِن يوگسالوي بعد 
از جنگ جهاني دوم سهم بسزايي داشت. علي عزت بگوويچ در 21 سالگي به علت 
اعتقادات اسالمي و تالش براي رواج ارزش هاي اسالمي در جامعه كمونيستي يوگسالوي 
به زندان محكوم شد و سه سال در زندان ماند. اما پس از آزادي، نه تنها فعاليت خود را 
متوقف ننمود بلكه آن را گسترش داده و به آگاه ساختن نسل جوان پرداخت. وي در عين 
حال به تحصيالت خود ادامه داد. وي در سال 1956م در رشته حقوق از دانشگاه سارايوو 
فارغ التحصيل گرديد و از اين زمان به عنوان يك وكيل، حقوق دان و سياست مدار مسلمان در 
يوگسالوي شناخته شد. در طي سال هاي بعد، بگوويچ به علت افشاي ماهيت كمونيسم در جامعه يوگسالوي، تحت 
نظر قرار داشت و در سال 1983م بار ديگر توسط كمونيست ها دستگير و به 14 سال زندان محكوم شد. وي در سال 
1989م آزاد گرديد و حزب اسالمي اقدام دموكراتيك را بنيان نهاد. پس از فروپاشي فدراسيون يوگسالوي وي در 
اواخر سال 1990م به رياست جمهوري بوسني هرزگوين انتخاب شد. كمتر از 6 ماه پس از آن، بگوويچ رفراندومي 
براي تمايل يا عدم تمايل مردم به استقالل برگزار كرد كه مسلمانان بوسني يكپارچه خواهان استقالل شدند. و در ماه 
مارس 1992، استقالل جمهوري بوسني هرزگوين اعالم شد. اين امر موجب نگراني صرب ها گرديد، اما بگوويچ كه 
به اتحاد و تماميت ارضي كشورش عالقه مند بود و از سوي ديگر از لحاظ اعتقادي، فردي سكوالر به شمار مي رفت، 
به اقليت هاي غيرمسلمان قول داد بوسني را به يك كشور اسالمي و مذهبي مبدل نسازد و حقوق كليه اقليت ها را 
محترم شمرد. اما رهبران صرب هاي بوسني كه مخالف استقالل اين منطقه از صربستان بودند، اقليت صرب ساكن 
بوسني را تحريك نموده و جنگ صرب ها و مسلمانان آغاز شد. در طول جنگ، علي عزت بگوويچ در مقام رئيس 
جمهور از يك طرف مبارزات مردمي عليه صرب ها را سازمان داده و آنها را تقويت مي نمود و از سوي ديگر در عرصه 
بين المللي براي برانگيختن احساساِت دولت ها و بسيج آنها در حمايت از مردم بوسني و عليه صرب ها تالش فراواني 
انجام داد كه سرانجام به امضاي صلح ِديتون در اواخر سال 1995م در امريكا منجر شد. برپايه اين قرارداد، مقدر شد 
مقام رياست جمهوري به صورت دوره اي و به ترتيب ميان مسلمانان، صرب ها و كروآت ها گردش كند. بدين سان 

در اولين دوره رياست جمهوري در سال 1996م علي عزت بگوويچ به مقام رياست جمهوري نائل آمد. 
وي در نيمه سال 2000م در اعتراض به تضعيف مسلمانان و برجسته كردن نقش صرب ها در مجامع بين المللي و در 
نتيجه تأمين خواسته هاي توسعه طلبانه صرب ها، از مقام خود به عنوان رئيس جمهور بوسني كناره گرفت. بگوويچ در 
عين حال به عنوان يك محقق و نويسنده اسالمي آثاري از خود بر جاي گذاشت كه مشكالت رنسانس اسالمي، 
بيانيه اسالمي، فرار من از آزادي و اسالم ميان شرق و غرب از آن جمله است. علي عزت بگوويچ سرانجام در 21 

اكتبر سال 2003م در سن 78 سالگي درگذشت.

علی عزت بگویج
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مصطفي كمال پاشا معروف به آتاتورك به معني پدر ترك ها در 30 ژانويه 
سال 1881م به دنيا آمد. آتاتورك پس از جنگ جهاني اول در رأس 
افسران جوان ناسيوناليست، طي كودتايى امپراتوري عثماني را منحل كرد 
و با تشكيل دولت موقت انقالبي در آنكارا، جمهوري تركيه را بنا نهاد. 
مصطفي كمال سپس، سلطنت و خالفت را در امپراتوري عثماني كه جز 
سرزمين كنوني تركيه چيزي از آن باقي نمانده بود لغو كرد و در سال 
1923م به عنوان اولين رئيس جمهور تركيه انتخاب شد. سياست كلي 
داخلي و خارجي حكومت آتاتورك عبارت بود از جدايى دين از سياست، 
تأسيس حكومت الئيك در تركيه، ايجاد نظام حقوقي و قضايى اروپايى 
در اين كشور، اتخاذ سياست بي طرفي در مناسبات بين المللي تركيه به 
منظور حفظ استقالل كشور، پايه ريزي صنايع جديد مطابق الگوهاي 
غربي، ترويج فرهنگ اروپايى و اتكا بر ناسيوناليسم و ملي گرايى تركي. 
آتاتورك در چارچوب سياست اسالم زدايى خود كه انگليسي ها به وي 
ديكته كرده بودند، پس از الغاء خالفت، وزارت شريعت و امور خيريه و 
دادگاه هاي مذهبي را منحل نمود. تعطيلي و تمسخر زيارتگاه ها و اماكن 
از نام هاي  مذهبي، قرار دادن اذان تركي به جاي عربي، منع استفاده 
خانوادگي عربي، تغييرنام اسالمبول به استانبول، قرار دادن روز يكشنبه به 
عنوان روز تعطيل، ممنوعيت هر گونه حركت مذهبي، ممنوعيت استفاده 
زنان از حجاب اسالمي، استفاده از تقويم ميالدي به جاي تقويم قمري، 

كنار نهادن دين رسمي اسالم و تعيين حكومت سكوالر، جاي گزيني الفباي 
التين به جاي الفباي تركي و نمونه هاي فراوان ديگر، از جمله اقدامات دين ستيز اين عنصر خودباخته غرب 
با آتاتورك، سياست هاي  مي باشد. در همين راستا بود كه رضا خان پهلوي پس از سفر به تركيه و ديدار 
سكوالريستي وي را در ايران به مرحله اجرا گذاشت. حكومت آتاتورك مبتني بر يك نظام تك حزبي و 
ديكتاتوري بود. او از ابتداي حكومت خود به اجراي برنامه هاي وسيعي براي اروپايى كردن تركيه همت گماشت 
و در راستاي تحقق اين هدف، قانون مدني سوئيس، قانون جزاي ايتاليا و قانون تجارت آلمان را در كشور رواج 
داد. جمهوري تركيه در مدت كوتاهي به ديكتاتوري كامل مبدل شد. كليه امور مملكت با صدور فرمان از سوي 
آتاتورك انجام مي گرفت و در برابر خواست او، مجلس و پارلمان اجازه هيچ گونه اعتراض و مخالفتي نداشتند. با 
اين حال آتاتورك سعي مي كرد در سياست خارجي، خود را فردي صلح جو نشان دهد و به همين سبب، قراردادها 
و پيمان هاي دوستي متعددي را با كشورهاي جهان به امضا رسانيد. آتاتورك چهار بار به رياست جمهوري تركيه 

انتخاب شد و سرانجام پس از پانزده سال زمام داري، در دهم نوامبر 1938م در 57 سالگي درگذشت.

آتاتورك
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تئودور ِهْرْتِزل پايه گذار جنبش جهاني صهيونيسم 
شهر  در  يهودي  خانواده اي  در  1860م  سال  در 
از مدتي  بوداپِسِت مجارستان به دنيا آمد و پس 
انديشه  تدريْج  به  اين كشور  در  اتريش رفت.  به 
حكومتي  با  سرزمين  يك  در  يهوديان  گردآوري 
مستقل در وي قوت گرفت. بر همين اساس كتاب 
دولت يهود را در سال 1895م نگاشت و انديشه 
صهيونيسم را كه بر توسعه طلبي و برتري نژادي 
استوار است مطرح كرد. ِهْرْتِزل و همفكرانش براي 
تحقق اهداف جنبش صهيونيسم در سال 1897، 
كنگره اي را در شهر باِل سوئيس برگزار نمودند و 
در آن، سازمان جهاني صهيونيسم را پايه گذاري 
كردند. در جريان اين كنگره، نخستين خطوط و 
عجيب ترين و شوم تريِن نوع سلطه استعمارگران 
در تاريخ نوين توسط كساني كه اصاًل فلسطين را 
نديده و به آن پا نگذاشته بودند، تدوين شد. البت 
با مقامات  طرح چنين دولتي در مالقات هرتزل 
انگليسي به موافقت آن ها انجاميده بود. هرْتِزل، 
صهيونيسم را از يك واژه مذهبي به يك استراتژي 
بلند مدت سياسي تبديل نمود و با طرح لزوم ايجاد يك دولت ملي يهود در فلسطين، عقيده ديرينه و 
سنتي يهوديان مبني بر انتظار ظهور يك پيامبر منجي و ايجاد دولت الهي در ارض موعود، زير پا گذاشت. 
زيرا او خواستار دولتي سكوالر كه در آن دين از سياست جدا باشد، بود. سازمان جهانى صهيونيسم جهت 
فعاليت هاي خود مؤسسات مالي به راه انداخت و صندوق ملي يهود براي خريد اراضي در فلسطين و 
صندوق اعتبارات استعمارگري يهود براي تأمين هزينه هاي شهرك سازي را تأسيس كرد. هرتزل براي 
تحقق هدف نامشروع صهيونيست ها مبني بر غصب فلسطين، تالش كرد نظر موافِق دولت عثماني را 
به دست آَوَرد. اما با مخالفت دولت عثماني، در تحقق اهداف خود ناكام ماند. وي برنامه خود را بر پايه 
دو نكته استوار ساخت. مهاجرت گسترده و دامنه دار و به دست آوردن سرزميني كه يهوديان در آن آزاد 
باشند. تئودور هرتزل سرانجام در 3 ژوئيه 1904 در 44 سالگي درگذشت اما افكار او، نقش مهمي در 

پايه گذاري رژيم نامشروع و نژادپرست صهيونيستي بر جاي نهاد.

تئودور هرتزل
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1876م  سال  دسامبر   25 در  جناح،  محمدعلي 
در كراچي به دنيا آمد و پس از طي تحصيالت 
به وكالت دادگستري مشغول گرديد. جناح  خود 
در سال 1910م، به رياست ديوان قانون اساسي 
حكومت انگلستان و هند منصوب گرديد. وي در 
ابتدا خواهان وحدت هندوها و مسلمانان بود. در 
مارس 1927 جناح توانست طرحهای مسلمانان 
دهلى را تدوين كند اما در طرح مربوط به قانون 
شد  گرفته  مسلمانان  از  دادن  رای  حق  اساسى 
 1929 سال  در  ماند  نتيجه  بى  جناح  وكارهای 
ماده   14 در  را  معروفى  طرح  جناح  على  محمد 
ملى  كنگره  اما  فرستاد  كنگره  به  و  كرد  تنظيم 
جناح  و  گاندي  نكرد.  توجهى  اين طرح  به  هند 
تا سال 1940م در مبارزات خود عليه انگليسي ها 
بعد،  به  تاريخ  اين  از  ولي  داشتند،  وحدت نظر 
آشكار  آنها  بين  نظر  اختالف  و  جدايى  عالئم 
شد و محمدعلي جناح نغمه تشكيل يك كشور 
مستقل در بخش مسلمان نشين شبه قاره هند را 
ساز كرد. وي مي خواست به ستم ديرينه هندوها 

ايجاد  براي  را  اين فكر  انگليسي ها هم  به عقيده رهبران حزب كنگره،  پايان دهد.  عليه مسلمانان 
اختالف بين رهبران استقالل هند و بهره برداري بعدي از آن تقويت مي نمودند. با اين حال، جناح در 
سال 1946م پس از پيروزي در انتخابات پارلماني، كنگره هند را به تصويب طرح جدايى پاكستان از 
هند مجبور ساخت. در سال1946 كشتار فجيعى بين مسلمانان و هندوها در گرفت و نهايتا گاندی 
برای جلوگيری از خونريزی با طرح استقالل پاكستان موافقت كرد و سرانجام اين امر در اوت 1947م 
تحقق يافت و جناح فرماندار كل كشور پاكستان گرديد. محمدعلي جناح سرانجام يك سال پس از 

استقالل پاكستان، در يازدهم سپتامبر 1948م در 72 سالگي درگذشت. 
جناح همواره مسلمانان را به سوی وحدت وتشكيل امت اسالمى فرا مى خواند و مى گفت :« وظيفه 
ماست كه به برادران مسلمانمان در هر جای دنيا كه هستند كمك كنيم ، از چين تا پرو ، چرا كه 

اسالم به ما توصيه مى كند تا وظيفه خود را برای نجات برادران مسلمان خود ادا نما ئيم .« 
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ابومحمد، محمد حسن بن محمود بن اسماعيل 
مجدد،  ميرزاي  به  معروف  شيرازي  حسيني 
معّزالدين و ميرزاي بزرگ شيرازي، مرجع تقليد 
شيعيان زمان خود و فقيه امامي بود كه در 15 
متولد  شيراز  در  ق   1230 سال  االولي  جمادي 
اجازه  صاحب  سالگي،   20 از  قبل  وي  گرديد. 
در  و  بيدآبادي شد  ميرسيد حسن  از سيدمحقق 
شيرازي  ميرزاي  پرداخت.  تحصيل  به  اصفهان 
پس از شيخ مرتضي انصاري، مرجع عالم اسالم 
به  را  سمت  اين  سال  سي  حدود  در  و  گرديد 
ميرزا  مكتب  در  زيادي  شاگردان  داشت.  عهده 
كسب علم كرده اند كه از آن ميان حضرات آيات 
آخوند  يزدي،  كاظم  سيدمحمد  عالمه  عظام: 
حسين  ميرزا  نوري،  شيخ فضل اهلّل  خراساني، 
سيد  دامغاني،  ابراهيم  صدر،  سيدحسين  نوري، 
اسماعيل شيرازي و شريف جواهري را مي توان 
نام برد. از كارهاي بزرگ ميرزاي شيرازي، صدور 
فتواي تاريخي تحريم تنباكو در زمان ناصرالدين 
شاه قاجار به عنوان اولين مقاومت منفي مردمي 
در ايران عليه بيگانگان بود كه باموفقيت انجام شده است. ميرزا در سال 1312 ق )1274 ش( در 82 

سالگي در سامرا فوت نمود و در نجف اشرف به خاك سپرده شد.
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شيرازي  حائري  گلشن  محمدتقي  ميرزا  آيت اهللهَّ 
در حدود سال 1232 ش  )1270 ق( در شيراز و 
در خانداني صالح به دنيا آمد. او پس از طي دوران 
كودكي، به همراه پدر راهي كربال شد و پس از 
اتمام مقدمات و سطوح، در درس ميرزاي بزرگ 
رحلت  از  پس  كرد.  شركت  سامرا،  در  شيرازي 
ميرزای بزرگ شيرازي، جمع زيادي از شاگردان 
محمدتقي  آيت اهللهَّ  درسي  حوزه  جذب  وي، 
به  كه  بود  ايام  همين  در  و  گرديدند  شيرازي 
ميرزاي دوم شهرت يافت. در اين ميان شاگردان 
شيخ  آيات  حضرات  كه  يافتند  پرورش  فاضلي 
عبدالكريم حائري يزدي، شيخ آقابزرگ تهراني، 
شهاب الدين  سيد  گلپايگاني،  الدين  سيدجمال 
آن  از  آبادي  شاه  محمدعلي  نجفي،  مرعشي 
جمله اند. اواخر عمر ميرزاي دوم، با اشغال عراق 
گرديد.  مواجه  انگليسي  استعمارگران  توسط 
عراق،  جنوب  به  انگليسي ها  تجاوز  با  همزمان 
معروف خود، همگان  فتواي  با  ميرزاي شيرازي 
را به قيام عليه نيروهاي انگليسي دعوت كرد و 

انقالب معروف به 1920 در عراق شكل گرفت. پس از مدتي، انگليس مي خواست فردي مسيحي را 
بر عراق حاكم سازد كه اين امر با مخالفت ميرزاي شيرازي دوم و علماي ديگر قرار گرفت. ميرزا، به 
خوبي احساس مي كرد كه هدف دولت انگليس از درخواست پذيرش نماينده دولت بريتانيا به عنوان 
به  را  انگليس  دولت  ميرزا  فتواي  است. صدور  اسالمي  بر كشورهاي  تسلط  عراق  رييس حكومت 
عقب نشيني از مواضع خود وادار نمود. گويند كه ميرزا با دسيسه يكي از عّمال انگليسي ها مسموم شد 
و در ششم شهريور 1299 ش برابر با سيزدهم ذي حجه 1338 ق در 68 سالگي به لقاءاهللهَّ پيوست و 

در صحن مطهر امام حسين)ع( به خاك سپرده شد.  
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 Necmettin( اربكان  نجم الدين 
Erbakan( در سال 1926 در شهر سينوپ در 
نزديكى سواحل دريای سياه در تركيه به دنيا آمد 
وی پس از پايان دوره دبيرستان به استانبول نقل 
مكان كرد و در سال 1948 با مدرك مهندسى 
مكانيك از دانشگاه فنى استانبول فارغ التحصيل 
شد. اربكان برای ادامه تحصيل به آلمان رفت و 
از دانشگاه RWTH شهر آخن مدرك دكترای 

خود را اخذ كرد.
وی پس از مراجعت به زادگاهش، تركيه، مشغول 
تدريس در دانشگاه شد و چندی بعد به كار در 
آورد.  رو  سياست  به  بعد  و  شد  مشغول  صنعت 
اربكان در سال 1969 به عنوان معاون سياسى 
شهر قونيه فعاليت خود در حوزه سياست را آغاز 

كرد. 
اربكان يكى از نخست وزيران اسالمگرای تركيه 
پست  اين  در   1997 تا   1996 سال  از  كه  بود 
فشار  با  خدمت  سال  يك  از  بعد  و  كرد  خدمت 
اسالمگرايانه  رويكرد  تحمل  كه  تركيه  ارتش 
اربكان را نداشت استعفا كرد. او پس از روی كارآمدن حزب عدالت و توسعه رجب طيب اردوغان و 
هم حزبى هايش را شاگردان رفوزه شده اسالم گرايى در تركيه خطاب مى كرد. نجم الدين اربكان 

فوريه سال 2011 در سن 85 سالگى از دنيا رفت. 
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جنگ جهاني اول در واقع با ترور ولي عهد اتريش در 
28 ژوئن 1914 و حمله اتريش به صربستان آغاز 
شد. اين بهانه اي بود تا كشورهاي اروپايى براي حل 
اختالفات متعدد خويش و برطرف نمودن سوءظن 
نسبت به يك ديگر و در حقيقت براي فرونشاندن 
عطش قدرت طلبي خود جنگي را آغاز نمايند. دولت 
روسيه اعالم داشت كه از استقالل و تماميت ارضي 
صربستان در مقابل اتريش حمايت خواهد كرد. از اين 
رو، در 31 ژوئيه همين سال، كشور روسيه و اتريش، 
هر دو اعالم بسيج عمومي كردند. روز بعد در اول 
اوت 1914م، آلمان كه با اتريش قرارداد مودت داشت 
و همچنين مترّصد فرصتي براي آغاز جنگ با روسيه 
و توسعه قلمرو امپراتوري خود به طرف شرق بود به 
روسيه اعالن جنگ داد و قريب چهار ميليون سرباز 
را براي جنگ بسيج كرد. آلمان در مرحله نخست 
لوكزامبورگ را اشغال نموده و در 3 اوت 1914م نيز 
به فرانسه اعالن جنگ داد. چند ساعت بعد از آن، 
دولت انگلستان كه موافقت نامه دوستي با فرانسه 

به امضا رسانده بود، به حمايت از اين كشور وارد 
جنگ شد و بدين ترتيب اروپا و بخشي ديگر از ساير 
نقاط جهان در آتش جنگ فرو رفت. اين جنگ چهار 
سال به طول انجاميد و 16 كشور جهان، بيش از 65 
ميليون نفر را بسيج كرده بودند. تلفات اين جنگ 
بيش از 8 ميليون كشته و ميليون ها زخمي برآورد 
نوامبر 1918م  در 11  اين جنگ سرانجام  گرديد. 
قدرتهاي  جنگ،  اين  جريان  در  رسيد.  پايان  به 
استعماري و حيله گر غربي، بزرگترين قدرت اسالمي 
جهان يعني امپراتوري عظيم 600 ساله عثماني را كه 
تا آن زمان در برابر هدفهاي شيطاني و تجاوزگرانه 
آنان به خوبي مقاومت مي كرد با توسل به حيله هاي 
مختلف تجزيه كرده و جهان اسالم را دچار خأل 
قدرت سياسي نمودند. همچنين در جريان اين جنگ 
انگليسى ها آذوقه دو سال ايران را خريداری كردند 
كه در نتيجه آن قحطى سراسر كشور را فراگرفت و 
در طول اين دو سال بسياری از مردم ايران بر اثر 

گرسنگى از بين رفتند.
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جنگ جهاني دوم، آتشي بود كه شعله هاي آن قسمت هاي وسيعي از دنيا را به كام خود كشيد و هستي 
ميليون ها تن از مردم جهان را نابود كرد. اين جنگ با حمله آلمان به لهستان و كشورهاي همسايه 
آغاز شد و پس از مدتي به مناطق ديگر اروپا گسترش يافت. نيمه اول جنگ، با پيروزي آلمان و 
متحدانش همراه بود ولي دو سال آخر جنگ، دوره افول و سقوط آلمان بود. سرانجام با تسخير آلمان 
توسط قواي متفق و بمباران اتمي ژاپن، اين جنگ به پايان رسيد. بسياري از اثرات جنگ جهاني 
دوم چون افزايش قدرت دولت ها، تلفات سنگين و نيز پيشرفت تكنولوژي، مانند جنگ جهاني اول 
بود. اين جنگ سرانجام پس از نزديك به شش سال در اوت 1945 به پايان رسيد و در حدود چهل 
ميليون كشته بر جاي گذاشت. از نتايج پايدار پس از جنگ جهاني دوم مي توان به ايجاد سازمان ملل 

و شروع جنگ سرد اشاره كرد.
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به دنبال اعالم موجوديت اسرائيل، نيروهاي كشورهاي عربي متشكل از مصر، سوريه، لبنان و اردن، از 
جنوب، شمال و شرق وارد سرزمين هاي اشغالي فلسطين شدند و به جنگ با نيروهاي مسلح دولت جديد 
اسرائيل پرداختند. اسرائيلي ها در آن زمان نيروي مجهزي در اختيار نداشتند و اگر كشورهاي عرب، با 
هماهنگي و استفاده از تمام امكانات خود وارد ميدان مي شدند، شايد دولت اسرائيل در نطفه خفه مي شد، 
ولي كشورهاي عرب فقط قسمتي از نيروي خود را براي باز پس گرفتن فلسطين به كار گرفتند و عدم 
هماهنگي بين آن ها موجب شد اسرائيلي ها در 9 ژوئيه 1948م، پس از يك ماه آتش بس سالح هاي فراواني 
از حاميان غربي خود به ويژه امريكا دريافت كردند و با آغاز مجدد جنگ در اين روز، ميزان موفقيت خود 
را افزايش دادند. در اين ميان، تنها نيروهاي اردني قسمتي از خاك فلسطين را در ساحل غربي رود اردن 
به تصرف خود درآوردند و قسمت قديمي شهر بيت المقدس را تصّرف كردند. پس از مدتي، سازمان ملل 
متحد تحت فشار امريكا، از ژانويه 1949م براي اعالم آتش بس و ترك مخاصمه بين اعراب و اسرائيل 
وارد ميدان شد و كشورهاي عرب را وادار به امضاي قرارداد ترك مخاصمه با اسرائيل نمود. گروه هاي مسلح 
صهيونيستي، درخواست آتش بس مجدد شوراي امنيت را نيز هنگامي پذيرفتند كه به اهداف خود رسيده 
بودند. امضاي اين قراردادها هر چند متضّمن شناسايى اسرائيل از طرف كشورهاي امضا كننده نبود، با اين 
حال موقعيت رژيم صهيونيستي را تثبيت كرد و موجبات پذيرفته شدن اين دولت غصبي به سازمان ملل در 
يازدهم مه 1949م و شناسايى آن از طرف اكثريت اعضاي اين سازمان را فراهم ساخت. رژيم صهيونيستي 
در جريان اولين جنگ اعراب و اسرائيل، عالوه بر حدود تعيين شده در طرح تقسيم فلسطين، بيش از شش 
هزار كيلومتر مربع از سرزمين هايى را كه براي دولت عربي فلسطين در نظر گرفته شده بود اشغال كردند، 
به طوري كه هنگام پذيرفته شدن رژيم صهيونيستي به عضويت سازمان ملل، اين رژيم به جاي 57 درصد 
پيش بيني شده در طرح، بيش از 78 درصد اراضي فلسطين را به اشغال خود درآورده بود و بيش از750 هزار 

فلسطيني آواره شده بودند. 

جنگ اول اعراب و اسرائیل
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دومين جنگ اعراب و اسرائيل، روز پنجم ژوئن سال 1967م با حمله غافل گيرانه رژيم صهيونيستي 
به فرودگاه ها و تاسيسات نظامي مصر و سوريه و اردن آغاز شد. جنگ هاي غافل گير كننده معمواًل 
در نخستين ساعات بامداد و در تاريكي شب آغاز مي شود ولي اسرائيلي ها حمالت هوايى خود را در 
حدود ساعت 8/5 صبح روز پنجم ژوئن كه هوا كاماًل روشن بود آغاز كردند. انتخاب اين ساعت براي 
حمله، خود يك عامل غافل گير كننده بود زيرا مصري ها و متحدين آنها انتظار آغاز حمله اي را از طرف 
صهيونيست ها نداشتند. به عالوه اسرائيلي ها مي خواستند در روشنايى روز كاماًل هدف هاي خود را در روي 
زمين ببينند و دقيقاً آنها را منهدم كنند. هدف رژيم صهيونيستي از اين حمله، انهدام نيروي هوايى سه 
كشور عربي، قبل از آغاز عمليات زميني آنان عليه اين رژيم بود. در نتيجه، در اين روز، 340 هواپيماي 
جنگي مصر، سوريه و اردن در روي زمين منهدم شدند و مجموعه اين انهدام ها در پايان روز دوم به 416 
فروند رسيد. قبل از شروع سومين جنگ اعراب و اسرائيل، جمال عبدالناصر، رئيس جمهور مصر با بستن 
خليج عقبه بر روي كشتي هاي اسرائيلي و نيز انعقاد پيمان اتحاد نظامي با سوريه و اردن بهانه الزم را 
براي شروع جنگ به دست رژيم صهيونيستي داده بود. ناصر هم چنين از نيروي ناظر سازمان ملل متحد 
كه پس از جنگ سوئز در سال 1956م بين نيروهاي مصر و اسرائيلي و صحراي سينا حايل شده بودند 
خواست كه از اين منطقه خارج شوند و رژيم صهيونيستي، اين اقدام را به عنوان تدارك آغاز حمله اي 

جنگ دوم اعراب و اسرائیل 
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عليه خود تعبير نمود. رژيم صهيونيستي بعدها ادعا كرد كه ناصر پس از امضاي پيمان اتحاد نظامي با 
سوريه و اردن، آغاز حمله غافل گيرانه اي را عليه اين رژيم تدارك مي ديد. آنان هم چنين عمليات نظامي 
خود را عليه كشورهاي عربي، تدافعي و براي پيش گيري از حمله آنان توجيه نمودند. پيشروي نيروهاي 
اسرائيل در صحراي سينا ساعتي پس از شروع عمليات نيروي هوايى اين رژيم آغاز شد و نيروهاي مصر 
كه از پشتيباني هوايى محروم مانده بودند با تلفات سنگيني عقب نشيني اختيار كردند. نيروهاي اسرائيلي 
هم زمان با عمليات سينا با نيروهاي اردن و سوريه نيز درگير شدند. در اين زمان، الجزاير، عراق، سودان، 
كويت و يمن هم به رژيم صهيونيستي اعالن جنگ دادند ولي عماًل در جنگ شركت نكردند. جنگ 
ژوئن 1967 اعراب و اسرائيل را مي توان يكي از سريع ترين جنگ هاي تاريخ به شمار آورد؛ زيرا رژيم 
صهيونيستي در پايان دومين روز جنگ در جبهه غرب، صحراي سينا را پشت سر گذاشت و به كانال 
سوئز رسيد. هم چنين آنان توانستند در جبهه شرق، نيروهاي سوريه و اردن را به عقب برانند و ارتفاعات 
جوالن، شهر بيت المقدس و قسمت اعظم اراضي غرب رودخانه اردن را به تصرف خود درآوردند. در روز 
سوم جنگ كه رژيم صهيونيستي به اهداف عمده خود در عمليات نظامي دست يافته بود، شوراي امنيت 
سازمان ملل به صدور قطعنامه اي درباره آتش بس بين نيروهاي متخاصم مبادرت نمود، ولي اسرائيل 
بي اعتنا به اين قطعنامه، جنگ را تا روز دهم ژوئن 1967م ادامه داد و پيش از صدور فرمان آتش بس، 
تمام ساحل شرقي كانال سوئز، ساحل غربي رود اردن، ارتفاعات جوالن و قسمتي از خاك سوريه را به 
تصرف خود درآورد. در نتيجه سومين جنگ اعراب و اسرائيل كه به جنگ شش روزه معروف شده است، 
تمام شهر بيت المقدس به تصرف رژيم صهيونيستي درآمد و پايتخت اسرائيل از تل آويو به اين شهر 
كه صهيونيست ها آن را اورشليم مي خواندند، انتقال يافت. اين جنگ و عواقب ناگوار آن براي اعراب 
به موقعيت داخلي و خارجي جمال عبدالناصر لطمه شديدي وارد ساخت و ناصر با اينكه تا زمان مرگ 
ناگهاني خود در سال 1970م در مقام رياست جمهوري مصر باقي ماند، اما ديگر موقعيت و اعتبار گذشته 

خود را باز نيافت.
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پس از مرگ جمال عبدالناصر و روي كار آمدن انور سادات به رياست جمهوري مصر،زمينه براي يك 
رشته تحوالت مهم سياسي در خاورميانه و جهان عرب فراهم آمد. سادات در آغاز حكومت خود به 
تدارك نظامي وسيعي براي جبران شكست جنگ سال 1967م از اسرائيل مي انديشيد. از اين رو در 
ششم اكتبر 1973م، حمله غافل گيرانه اي را به مواضع رژيم اشغال گر قدس در صحراي سينا ترتيب 
داد و جنگ چهارم اعراب و اسرائيل را آغاز كرد. با آغاز چهارمين جنگ اعراب و اسرائيل، ارتش مصر 
در عملياتي غافل گيرانه برضد نيروهاي رژيم صهيونيستي، در آن سوي كانال سوئز يورش برد و پس 
از شكستن خط دفاعي و مستحكم باْرلو، به پيشروي در صحراي سينا دست زد. با پيوستن نيروهاي 
نظامي سوريه به مصر در اين جنگ، ارتش اسرائيل دچار تلفات و خسارات گسترده اي گرديد. در حالي 
كه ارتش هاي عرب با به دست آوردن پيروزي هاي پي درپي در جبهه هاي شمال و جنوب غربي به 
سرعت در حال پيشروي بودند، با كمك هاي سريع اياالت متحده امريكا به رژيم صهيونيستي، ارتش 
اين رژيم به تسليحات پيشرفته تر دست يافت و توانست بر اعراب غلبه كند. در روز چهاردهم اكتبر، به 
دنبال بمباران سنگين مواضع سوريه در ارتفاعات جوالن، نيروهاي اسرائيلي تمامي مواضعي را كه در 
هفته اول جنگ از دست داده بود، باز پس گرفتند و در پايان دومين هفته جنگ، تا شصت كيلومتري 
دمشق، پايتخت سوريه پيش رفتند. هم چنين پيشروي نيروهاي صهيونيستي تا يك صد كيلومتري 
قاهره، پايتخت مصر ادامه يافت. در اين مرحله بود كه با مذاكرات محرمانه بين امريكا و شوروي و 
تحت فشار بين المللي، صهيونيست ها به نيروهاي خود فرمان توقف دادند تا اين كه در روز 24 اكتبر 

1973م، فرمان آتش بس، تحت نظارت سازمان ملل به اجرا درآمد. 
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لبنان از آغاز دهه 1970م دوران مصيبت باري را آغاز كرد كه تا سال 1980م نيز ادامه يافت. در آغاز اين دهه، 
فلسطينيان رانده شده از اردن و نيز نيروهاي مسلح سازمان آزادي بخش فلسطين به لبنان نقل مكان كردند. 
استقرار مركز عمليات اين افراد در بيروت و شهرهاي ديگر لبنان، بهانه اي به رژيم صهيونيستي داد تا اين 
كشور را از زمين و هوا مورد تعرض و تجاوز قرار بدهد. در سال 1975م، اختالف بين گروه هاي مسيحي و 
مسلمان در بيروت، در سيزدهم آوريل اين سال، به آغاز يك جنگ تمام عّيار بين اين گروه ها منتهي شد كه 
در نتيجه آن، نيمي از شهر بيروت ويران شد. جنگ داخلي در لبنان با حمله شبه نظاميان مسيحي افراطِي 
فاالنژيست به يك اتوبوِس حامل فلسطيني ها و كشتار سي تن از آنها آغاز شد. در پي اين كشتار، مسلمانان 
و ملي گرايان لبنان به مقابله با فاالنژها برخاستند. چندي بعد با حمله چريك هاي فاالنژ به اردوگاه هاي 
آوارگان فلسطيني، چريك هاي فلسطيني نيز به صحنه جنگ داخلي لبنان كشيده شدند. جنگ داخلي در 
لبنان، دخالت سوريه و سپس رژيم صهيونيستي را به دنبال داشت و در پايان دهه 1970م از استقالل و 
تماميت ارضي لبنان، چيزي بر جاي نمانده بود، چرا كه نيروهاي سوريه، نيمه شمالي كشور را تحت اشغال 
خود داشتند و در نوار مرزي جنوب لبنان با فلسطين، يك گروه نظامي كه از طرف رژيم صهيونيستي حمايت 
مي شدند حكومت خودمختاري به نام لبنان آزاد تشكيل داده و از دستورات دولت مركزي تبعيت نمي كردند. 
دولت مركزي لبنان در اين زمان حتي در خود بيروت هم تسلط نداشت و شهر عماًل به نواحي خودمختار كه 
در هر كدام يك گروه مسيحي يا مسلمان فرمان روايى مي كردند، تقسيم شده بود. اين جنگ خونين داخلي 
كه با تحريك رژيم صهيونيستي آغاز شده بود، تلفات و خسارات فراواني به لبنان وارد آورد. هدف رژيم 
صهيونيستي آن بود كه چريك هاي فلسطيني و نيروهاي مسلمان و ملي گراي ضد رژيم اسرائيل در لبنان را 

در جنگ داخلي درگير كند و آنان را از حمله به نظاميان صهيونيست باز دارد.

جنگ های داخلی لبنان
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از سده هاي گذشته يهوديان در كنار مسيحيان و مسلمانان در سرزمين فلسطين زندگي مسالمت آميزي 
طي  عثمانى  امپراطوری  فروپاشى  و  اول،  جهاني  جنگ  از  پس  انگليس  دولت  كه  آن  تا  داشتند. 
قرارداد استعماري سايكس - پيكو قيموميت فلسطين را به عهده گرفت. از آن به بعد، سازمان هاي 
اين  به  جهان  مختلف  نقاط  از  را  بسياري  يهوديان،  توسعه طلبانه  اهداف  تحقق  براي  صهيونيستي 
سرزمين مهاجرت دادند و هم زمان با انجام عمليات تروريستي، فلسطيني ها را وادار به ترك سرزمين 
خود كردند. سرانجام مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947م پيشنهاد تقسيم فلسطين 
را تصويب نمود.پيشنهادی كه 57 درصد خاك فلسطين را به صهيونيست ها واگذار كرد در صورتى 
كه سرزمين های تحت اشغال مهاجران صهيونيست تا آن زمان كمتر از 10 درصد سرزمين فلسطين 
تا  تاريخ تصويب طرح تقسيم فلسطين در مجمع عمومي سازمان ملل متحد  از  را شامل مى شد. 
اعالم تشكيل حكومت اسرائيل كمتر از شش ماه به طول انجاميد. در اين فاصله نيروهاي انگليس 
كه  يهوديان  نظامي  تشكيالت  و  كردند  ترك  را  فلسطين  داشتند،  برعهده  را  منطقه  قيموميت  كه 
در سال هاي جنگ جهاني دوم و بعد از آن شكل گرفته بود به تدريج جاي آنان را گرفتند. اعراب 
فلسطين، سازمان نظامي واحد و متشكلي نداشتند و به همين جهت، با اينكه در اكثريت بودند، در 
اين مرحله، بازي را باختند. سرانجام حكومت نژادپرست اسرائيل در14 مه 1948م هم زمان با خروج 
آخرين سربازان انگليسي از فلسطين، پا به عرصه وجود نهاد و رژيم ننگين صهيونيستي در سرزميني 
غصبي و با حمايت ابرقدرت هاي زمان، بر جهان و منطقه تحميل شد. پس از آن فلسطينييان اين 

روز را »يوم النكبه« ناميدند.
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ايراني و  زائر  با يازدهم مرداد ماه سال 1366 ش، صدها  برابر  در ششم ذيحجه ي سال 1407 ق 
تعدادي از زائران ديگر كشورها در شهر مكه ي منّوره، در حال انجام فريضه ي الهي برائت از مشركين 
به دست ماموران دولت عربستان به شهادت رسيدند. زائران خانه ي خدا، اين مراسم را همه ساله با 
الهام ازتعاليم اسالم و قرآن برگزار مي كنند ودر آن، ضمن دعوت مسلمانان به اتحاد، بيزاري خود را از 
دشمنان اسالم به ويژه آمريكا و رژيم صهيونيستي اعالم مي كنند. برگزاري مراسم برائت از مشركين 
در جريان اجتماع بزرگ و پرشكوه حج، تاثير آن را دو چندان مي كند. با توجه به اين موضوع رهبر 
كبير انقالب اسالمي و حضرت آيت اهللهَّ خامنه اي بر انجام هر چه باشكوه تر مراسم برائت، تاكيد داشته 
و دارند. بر اثر اين يورش بي رحمانه، چهارصد زائر به شهادت رسيده و بيش از هزار نفر زخمي شدند.



67 جنگ بوسنی

با آغاز دهه 1990م و وقوع تحوالت وسيع در بلوك شرق، زمزمه هاي استقالل طلبي در كشورهاي شرقي 
اروپا آغاز شد كه در اين ميان، مجلس ملي بوسني و هرزگوين در 15 اكتبر 1991م، استقالل اين كشور را 
اعالم كرد و طي همه پرسي در تاريخ اول مارس 1992م مسلمانان بوسني با بيش از 99 درصد آراء، رأي به 
استقالل ميهن خود دادند. اما مجلس براي رأي گيري در مورد اصالحيه قانون اساسي، با مخالفت صرب هاي 
حاضر در جلسه مواجه شد و مجلس، در نهايت، بدون حضور صرب هاي مخالف، استقالل اين جمهوري 
را رسميت بخشيد. صرب ها نيز كه در اقليت بودند، چهار منطقه صرب نشين را خودمختار اعالم كردند. اين 
اقدام با مخالفت رهبران مسلمان و ُكروات مواجه شد ولي صرب ها با آغاز اعمال تروريستي، بمب گذاري 
و حمله به مراكز مسلمانان و ُكروات ها، تهديد كردند كه مناطق ديگري را به مناطق خود مي افزايند. با 
گسترش حمالت صرب ها، ارتش صربستان در نهم آوريل 1992م وارد يك جنگ تمام عيار عليه مسلمانان 
و كروات ها شد و به دنبال آن، تصفيه قومي و كشتار و خون ريزي حتي به روستاهاي كوچك نيز سرايت 
كرد. قتل عام وسيع مردم بوسني، مصادره اموال آنان، تخريب خانه ها، بمباران هاي هوايى و آتش توپخانه 
صرب ها عليه بوسني باعث شد تا مردم مسلمان اين منطقه، تحت شديدترين حمالت وحشيانه صرب ها 
قرار گيرند. با اين حال، اين امر واكنش َعَملي مجامع جهاني و سردمداران حمايت از حقوق بشر را در پي 
نداشت. عمده ترين دليل براي عدم دخالت و جلوگيري از ادامه كشتار و جنايات در اين منطقه، مسئله حضور 
اسالم و مسلمانان بود، چرا كه جامعه جهاني در مورد اختالف صربستان و كرواسي، عماًل وارد ميدان شده و 
صربستان را به خاتمه جنگ وا داشته بود. در اين مسئله تعلل و تسامح نهادهاي بين المللي جهان باعث شد 
تا صرب ها به صورتي وحشيانه كشتار مسلمانان بوسني را ادامه دهند بدون اين كه از عواقب آن ترسي به 
خود راه دهند. سرانجام پس از گفتگوها و تبادل نظرهاي بسيار، قرارداد صلح ِديتون در سال 1996م به امضا 
رسيد و قرار شد كه مقام رياست جمهوري به طور دوره اي بين صرب ها، كروات ها و مسلمانان گردش كند.
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در پي گسترش عمليات چريك هاي فلسطيني عليه عوامل رژيم صهيونيستي و هم چنين افزايش حضور 
نظامي نيروهاي سازمان آزادي بخش فلسطين در اردن، شاه حسين بن طالل اردني، پادشاه وقت اردن، 
موقعيت خود را در خطر ديد. در اين ميان از اوايل سپتامبر 1970م، درگيري هاي پراكنده اي ميان ارتش اردن 
و چريك هاي فلسطيني، به ويژه در اَّمان پايتخت اين كشور درگرفت و حتي سوءقصدي به جان شاه حسين 
انجام شد كه ناكام ماند. اين مسئله باعث تشكيل دولت نظامي در اردن گرديد كه در واقع، اعالن جنگ به 
سازمان آزادي بخش فلسطين قلمداد مي شد. لذا كميته مركزي اين سازمان، يك شوراي جنگي را تشكيل 
داد و همه نيروهاي مسلح فلسطينِي داخل اردن را، منسجم نمود. در نهايت به دستور شاه حسين در بامداد 
هفدهم سپتامبر 1970م، ارتش اردن حمله گسترده و همه جانبه خود را به مراكز تجمع نيروهاي فلسطيني 
آغاز كرد و با سالح هاي سبك و سنگين خود جنگ سختي را عليه فلسطينيان به راه انداخت. بر اثر اين 
جنگ، كشتار وسيعي صورت گرفت كه در طي آن بين دوازده تا پانزده هزار فلسطيني كشته و تعداد زياد 
ديگري نيز مجروح شدند. سرانجام پس از دوازده روز درگيري و سركوب، توافقنامه آتش بس ميان سازمان 
آزادي بخش فلسطين به رهبري ياسرعرفات و شاه حسين امضا شد. در اواخر همان سال، بار ديگر ميان 
ارتش اردن و چريك هاي فلسطيني درگيري هايي رخ داد تا اين كه شاه اردن به طور كامل مانع از حمله اين 
چريك ها به نظاميان رژيم صهيونيستي از طريق خاك اردن شد. شاه حسين از آن پس، صدها هزار پناهنده 

فلسطيني را از اردن اخراج نمود و دست دوستي به سوي رژيم صهيونيستي دراز كرد. 

فاجعه سپتامبر سیاه
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در پي ورود آريل شارون، رهبر وقت حزب تندروي ليكود و عامل كشتار بي رحمانه فلسطيني ها در 
اردوگاه صبرا و شتيال به مسجداالقصي و هتك حرمت اين مكان مقدس، فلسطيني هاي خشمگين در 
اعتراض به اين اقدام، تظاهرات كردند و قيام اسالمي خود را 28 سپتامبر 2000 ميالدی آغاز نمودند. 
به همين مناسبت، اين قيام، انتفاضه مسجداالقصي نام گرفت. اين قيام زماني آغاز شد كه مذاكرات 
سازش بين صهيونيست هاي نژادپرست و دولت به اصطالح خودگردان فلسطين با شكست روبرو شده 
بود و مردم فلسطين دريافتند كه از راه گفتگو و سازش با صهيونيست ها نمي توانند بر حقوق انساني 
و اسالمي خود دست يابند. رژيم صهيونيستي در مقابل خروش انساني فلسطينيان، براي سركوب 
انتفاضه، از انجام خشن ترين و وحشيانه ترين شيوه هاي ضدانساني خودداري نكرده و از قساوت بارترين 
روش هاي ترور و كشتار استفاده نموده است. انتفاضه مسجداالقصي و انقالب سنگ به همگان اين 

پيام را فهماند كه ريشه صهيونيسم و نژادپرستي در سرزمين اسالمي فلسطين، خواهد خشكيد.
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در ادامه جنايات رژيم صهيونيستي و اندك زماني پس از سومين جنگ اعراب و اسرائيل، مسجداالقصي 
قبله اول مسلمانان، و يكي از اماكن مقدس نزد تمام اديان الهي، مورد تعرض قرار گرفت. در 21 
اوت 1969م در اثر آتش سوزي مسجداالقصي توسط صهيونيست ها، به اين مكان مقدس و تاريخي، 
آسيب هاي فراواني وارد شد. در جريان اين آتش سوزي، ستون هاي آتش و دود تا ارتفاع صدها متري 
به آسمان برخاست. در قسمت جنوب شرقي مسجد، در حدود دويست متر مربع از سقف مسجد كاماًل 
منهدم شد و قسمت هايى از گنبد مسجد و منبري كه سابقه اي هشت صد ساله داشت طعمه حريق 
گرديد. رژيم صهيونيستي آتش سوزي مسجداالقصي را به يك جهانگرد استراليايى نسبت داد و وي 
را دستگير كرد. اما يك دادگاه نمايشي در تل آويو، اين صهيونيست را بيمار رواني خواند و او را آزاد 
كرد. در همين زمان، مسلمانان در كشورهاي اسالمي بدون توجه به تبليغات رژيم اشغال گر قدس و 
حاميان غربي آن، تظاهرات گسترده اي عليه اين رژيم برپا كردند. و خشم و انزجار خود را از جنايات 
رژيم صهيونيستي اعالم نمودند. عالوه بر اين، آتش زدن مسجد االقصي توسط صهيونيست ها موجب 
شد دولت هاي اسالمي براي مقابله با خطرهايي كه جهان اسالم و مقدسات اسالمي را تهديد مي كند، 

نشست سازمان كنفرانس اسالمي را تشكيل دهند.

آتش سوزی مسجد االقصی
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با امضاي قراردادي بين حاكم گرجستان و امپراتور روسيه، گرجستان تحت نفوذ روسيه قرار گرفت. 
ننگ  را  از يك حكومت غيرمسلمان  تبعيت  و  بودند  منطقه مسلمان  اين  از ساكنان  بسياري  چون 
مي دانستند به ايران كوچ كردند. افزون براين، برادر حاكم گرجستان كه از اين قرارداد ناراضي بود به 
دربار فتحعلي شاه آمد و دولت ايران را به جنگ با روس ها دعوت كرد. در پي اين حوادث قواي روس 
با يورش به شهرهاي گنجه، شوش و ايروان، آن مناطق را مورد تعرض قرار دادند. پس از اين حمالت 
بسياري از علما، مردم را به مبارزه با كفار روس دعوت كردند. بدين ترتيب بود كه دوره اول جنگ هاي 
ايران و روس آغاز شد در سال 1182 )هجری شمسى( و پس از گذشت ده سال از شعله ور شدن 
آتش جنگ، قواي هر دو دولت چنان ضعيف شد كه طرفين آمادگي خود را براي پايان جنگ اعالم 
كردند. بر همين اساس و با دخالت دولت انگلستان، عهدنامه گلستان ميان دو كشور ايران و روسيه 
به امضاء رسيد. به موجب اين قرارداد، تمامي شهرهايي كه تا آن تاريخ به تصرف روسيه در آمده 
بود، جزو خاك روسيه باقي ماند و مالكيت روسيه بر شهرهاي قره باغ، باكو، دربند، لنكران و بخشي 
از تالش نيز پذيرفته شد. ايران نيز پذيرفت از همه دعاوي خود در مورد مناطق داغستان، گرجستان 
و ارمنستان چشم بپوشد. همچنين حق كشتيراني در درياي خزر از ايران سلب گرديد و در عوض، 
دولت روسيه تعهد سپرد كه تنها نيابت سلطنت عباس ميرزا وليعهد را پذيرفته و به قدرت رسيدن او 
را تضمين كند. در اين قرارداد، مرزهاي دو كشور دقيقًا معين نشد و همين نامعلوم بودن مرزهاي دو 
كشور و مقررات عهدنامه گلستان موجب شد كه دولت ايران از اين عهدنامه سربتابد و روسيه را به 
نيرنگ متهم سازد. اين عوامل باعث شد كه جنگ دوم ايران و روسيه در سال  1205 )هجری شمسى( 

شكست  با  و  گيرد  شكل 
ايران عهدنامه سياه ديگري 
با نام تركمان چاي به ايران 
تحميل شود. شكست های 
اين  در  ايران  بار  فضاحت 
داليل  از  يكى  ها  جنگ 
و  مردم  بردن  پى  اصلى 
علما به عقب ماندگى كشور 
دهه  در  ايشان  بيداری  و 

های بعد شد. 

جنگ ایران و روس
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در هنگامه جنگ جهاني اول، در دوم نوامبر 1917م آرتور ِجيمز بالْفور، وزير امور خارجه وقت انگلستان 
اعالميه اي را كه به نام او، به اعالميه بالفور معروف شد، صادر كرد و در آن، بر لزوم فراهم نمودن 
زمينه براي تشكيل رژيم صهيونيستي در سرزمين فلسطين اشغالي تاكيد كرد. هنگام صدور اعالميه 
بالفور، فلسطين هنوز به طور كامل از نيروهاي عثماني تخليه نشده بود و جمعيت يهودي آن از چهل 
هزار نفر تجاوز نمي كرد. اين تعداد يهودي در مقابل جمعيت پانصد هزار نفري اعراب فلسطين اقليت 
كوچكي به شمار مي آمد، ولي پس از اشغال فلسطين توسط نيروهاي انگليسي و اعطاي قيموميت اين 
سرزمين به انگليسي ها از طرف جامعه ملل، تعداد مهاجرين يهودي به فلسطين، طي مدت كوتاهي به 
حدود يك صد و پنجاه هزار نفر رسيد. در سال 1922م، اعالميه بالفور با حذف ماده مربوط به ايجاد 
دولت يهود، در جامعه ملل به تصويب رسيد. از اين پس، تمام كوشش صهيونيست ها، صرف جذب و 
جلب مهاجران يهودي از اقصي نقاط جهان به فلسطين گرديد. زماني كه بالفور اعالميه خود را صادر 
كرد، قوم يهود فقط يازده درصد كل جمعيت فلسطين را تشكيل مي داد. در اين اعالميه، 89 درصد 
ساكنان بومي و عرب فلسطيني كه در حقيقت مالك 97 درصد اراضي اين كشور كهن بودند، با قيد 
عبارت جوامع غير يهود، ناديده گرفته شدند. سرانجام سي و يك سال پس از صدور اين اعالميه 
استعماري و هجده سال پس از مرگ بالفور، رژيم نژاد پرست صهيونيستي، با سلب كلّيه حقوق مردم 

فلسطين و غصب سرزمين هاي آنان، در چهارم مه سال 1948م اعالم موجوديت نمود. 

اعالمیه بالفور
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پس از تصويب در قطعنامه سازمان ملل، در 29 نوامبر 1947م، تصميم بر اين شد كه فلسطين به 
دو قسمت عرب و يهود تقسيم شود كه اين امر با اعتراض فلسطينيان روبرو گرديد. در اين ميان 
گروه هاي تروريستي صهيونيستي با سنگدلي تمام دست به عمليات كشتار اعراب فلسطيني و آواره 
روستاي  به  يورش  مزدوران صهيونيستي،  اين  بي رحمانه ترين كشتارهاي  از  يكي  زدند.  آنها  كردن 
فلسطين نشين ديرياسين بود كه در اين حمله بيش از 270 نفر را به طرزي وحشيانه به خاك و خون 
كشيدند. در ميان اين افراد، 137 زن كه بين آنها، 25 زن باردار بودند نيز كشته شدند. اين قتل عام 
در جريان جنگ اول اعراب و اسرائيل انجام شد و زير نظر مناخيم بگين نخست وزير اسبق اين رژيم 
صورت گرفت. ديرياسين از آن جهت براي صهيونيست ها با اهميت بود كه بر جاده بيت المقدس به 
ساحل دريا اشراف داشت. اين كشتار بي رحمانه باعث شد تا عده زيادي از فلسطيني ها از ترس تكرار 

اين گونه قتل عام هاي وحشيانه، سرزمين خود را ترك كنند.

كشتار دیر یاسین
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صهيونيسم كه نام آن از كوه صهيون در بيت المقدس گرفته شده، نهضتي است كه از اواخر قرن 
صهيونيسْم،  ويژگي  مهم ترين  آمد.  وجود  به  يهودي  ميهن  يك  ايجاد  منظور  به  ميالدي  نوزدهم 
برتري طلبي نژادي است و بنياد و ريشه تمامي رفتار و كردار صهيونيست ها، اعتقاد عميق به برگزيدگي 
قومي مي باشد. آنان معتقدند كه از ديگران باالتر، برتر و ارزش مندتر هستند و همه ثروت ها، قدرت ها 
و رهبري جهان بايد در اختيار آنان باشد. بر اساس اين اصول بود كه دولت مجهول و غاصب اسرائيل 
در قلب جهان اسالم شكل گرفت و خود را بر جغرافياي سياسي كشورهاي اسالمي تحميل كرد. مرام 
نژادپرستانه صهيونيستي در اجتماع رژيم اسرائيل مشهود است به طوري كه بخشي از رژيم حقوقي 
اين رژيم، برمبناي قوانين نژادپرستانه شكل گرفته است. در نتيجه، مجمع عمومي سازمان ملل متحد 
تحت فشار افكار عمومي در تاريخ دهم نوامبر 1975م با صدور قطعنامه 3379 خود اعالم كرد كه 
صهيونيسم يكي از گونه هاي نژادپرستي و تبعيض نژادي است. صدور اين قطعنامه و قطعنامه هاي 

رژيم  موجوديت  گرچه  مشابه، 
سؤال  زير  را  صهيونيستي 
در  عمْل  مقام  در  اما  مي برد 
رفتار اين رژيم اشغال گر تاثيري 
صهيونيستي  رژيم  نداشت. 
پس از اين قطعنامه نيز از ادامه 
دست  خود  نژادپرستانه  روش 
داد.  ادامه  را  آن  و  برنداشت 
 16 قطعنامه  اين  نهايت،  در 
كنفرانس  جريان  در  بعد  سال 
و  اعراب  ميان  مادريد  صلح 
اسرائيل و جهت راضى كردن 
رژيم صهيونيستى برای حضور 
در اين كنفرانس با كارگردانى 
عمومى  مجمع  در  آمريكا 
نوامبر  اوايل  در  سازمان 

1991م ملل لغو شد.

قطعنامه 3379
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كشتار تعدادي از جوانان فلسطيني در هشتم دسامبر 1987م توسط نيروهاي ارتش رژيم صهيونيستي، 
موجب خشم و نفرت مردم فلسطين شد و فرداي آن روز، مراسم تشييع جنازه آنان در نوار غّزه، آغازي 
بر انتفاضه مردم ستم ديده فلسطين گرديد. گسترش اين اعتراضات به ساير اراضي اشغالي سال 1967م 
سبب شد تا اين قيام ها كه به انتفاضه موسوم گرديد، همچنان ادامه يابد و ارتش اسرائيل در سركوب آن 
ناتوان مانَد. در اين خيزش ها كه تمام اقشار فلسطيني به ويژه جوانان و نوجوانان مشاركت گسترده اي 
داشتند، براي مقابله با نيروهاي سركوب گر صهيونيستي، تنها از سنگ استفاده مي شد و به همين جهت 
اين انتفاضه به انقالب سنگ، معروف گرديد. در جريان انتفاضه و در اثر رويارويى روزانه مردم و واكنش 
وحشيانه نيروهاي اسرائيلي، روز به روز بر حقانيت فلسطينيان در افكار عمومي جهانيان افزوده مي شد و 
بر عكس، رژيم صهيونيستي به انزواي بيشتري دچار مي گرديد. در خالل اولين ماه هاي سال 1988م، 
بسياري از فلسطينيان ساكن در مناطق اشغالِي قبل از سال 1967م، در اعتصابات و تظاهراتي كه توسط 
رهبري متحد قيام مردمي در سرزمين هاي اشغالي اعالم مي شد شركت مي كردند و اين اولين نمونه از 
اعتراضات سياسي مشترك در دو سوي مناطق اشغالي بود. ادامه انتفاضه فلسطين دست آوردهايي چون 
محكوميت جهان رژيم صهيونيستي، شكست طرح هاي ذلت بار سازش با متجاوزان، ايجاد وحدت ميان 
گروه ها و طبقات مختلف مردم فلسطين، شكست دستگاه ها و سازمان هاي امنيتي و نظامي اسرائيل و 

ايجاد بحران و ركود اقتصادي در سرزمين هاي اشغالي را به دنبال آورد.

انتفاضه اول
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در 19 سپتامبر 1979م، حفيظ اهللهَّ امين رئيس جمهور پيشين افغانستان، در پي يك كودتاي خونيِن 
درون حزبي، نور محمد تركي رئيس جمهور وقت را سرنگون ساخت و خود زمام امور را در دست 
گرفت. به قدرت رسيدِن امين ناشي از ناتواني حكومت تركي در سركوب قيام اسالمي ملت مسلمان 
افغانستان بود. ولي روس ها به حفيظاهللهَّ امين كه در صدد نزديكي به امريكا و ايجاد تعادلي در روابط 
افغانستان با شرق و غرب بود بدگمان شدند و در 27 دسامبر 1979م، با پياده كردن بيش از پنج 
را سرنگون ساختند.  امين  اهللهَّ  نيروهاي هوابرد خود در كابل، حكومت 98 روزه حفيظ  از  نفر  هزار 
دولت شوروي در توجيه تجاوز نيروهاي خود به افغانستان مدعي شد كه به تقاضاي دولت افغانستان 
و براي دفع خطري كه از خارج، اين كشور را تهديد مي كرد در افغانستان نيرو پياده كرده است، در 
قانوني  امين، رئيس  بود، حفيظ اهللهَّ  از شوروي تقاضاي كمك كرده  افغانستان  اگر دولت  حالي كه 
اين دولت به دست نيروهاي اشغال گر به قتل نمي رسيد. پس از قتل حفيظ اهللهَّ امين، بَبرك كارمل 
كه همراه نيروهاي شوروي وارد كابل شده بود به رياست جمهوري افغانستان انتخاب شد ولي مردم 
افغانستان در برابر نيروهاي مهاجم و رئيس جمهور منصوب آن ها سر به مقاومت برداشتند و دولت 
شوروي براي رويارويى با مجاهدان مسلمان افغان ناچار شد نيروهاي خود در افغانستان را در اوايل 
دهه 1980م تا يك صد هزار نفر افزايش دهد. دخالت نظامي شوروي در افغانستان با مخالفت شديد 
غرب و كشورهاي مسلمان جهان روبرو شد و نيروهاي مخالف رژيم دست نشانده افغانستان كه با 
دريافت اسلحه و كمك هاي مالي از خارج تقويت مي شدند در نقاط مختلف افغانستان سر به شورش 
برابر مجاهدان  از هشت سال جنگ بي حاصل، شكست در  برداشتند. دولت شوروي سرانجام پس 

افغان را پذيرفت و در 15 فوريه 1989 خاك اين كشور را ترك كرد.

اشغال افغانستان توسط شوری
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ميان   1993 سال  در  كه  ای  توافقنامه 
آزادی  سازمان  رهبر  عرفات،  ياسر 
رابين،  اسحاق  و  فلسطين  بخش 
صهيونيستى  رژيم  وقت  وزير  نخست 
متحده  اياالت  پايتخت  واشنگتن،  در 
امضا شد. اين معاهده نخستين توافقنامه 
رژيم  ميان  كه  است  مستقيمى  رسمى 
شد.  امضا  فلسطينيان  و  صهيونيستى 
مذاكرات در خصوص توافقنامه در اسلو 
پايتخت نروژ انجام شد اما اين توافقنامه 
كلينتون،  بيل  حضور  با  و  واشنگتن  در 
امضا  به  آمريكا  سابق  جمهور  رئيس 
شد  قرار  توافقنامه  اين  اساس  رسيد.بر 
مذاكرات  ای  5ساله  موقت  دوره  طى 
امنيت  تا زمان دستيابى به صلح دايمى بر اساس دو قطعنامه 242 و 338 شورای  ميان دو طرف 
جريان داشته باشد. گفتنى است كه توافقنامه اسلو در چارچوب روند سازش در خاورميانه كه در سال 
1991 از اسلو آغاز شده بود ، شكل گرفت . در مورد توافقنامه های سازش ، دولتهای غربى و به ويژه 
آمريكا تبليغات گسترده ای به راه انداختند و يكى از اهداف اين توافقنامه ها و تبليغات پيرامون آن 
ارائه چهره ای به اصطالح صلح طلب از رژيم اشغالگر قدس و مشروعيت دادن به اشغال سرزمين 
فلسطين توسط رژيم صهيونيستى از طريق انعقاد قراردادهای به اصطالح صلح بود.توافقنامه صلح 
ميان سازمان آزاديبخش فلسطين و رژيم صهيونيستى به نحوی تنظيم شده كه شرايط برای تثبيت 
تدريجى سلطه كامل رژيم صهيونيستى بر مناطق تحت اشغالش فراهم شود. در اين توافقنامه ها 
در مقابل امتيازات فراوانى كه برای رژيم صهيونيستى در نظر گرفته شد ، تعهدات ناچيزی نيز برای 
اين رژيم اشغالگر لحاظ شد كه اين تعهدات نيز هيچگاه از جانب اين رژيم به اجرا در نيامد.بر اساس 
اين توافقنامه دوره انتقالى با عقب نشينى نظاميان صهيونيست از نوار غزه و منطقه اريحا آغاز مى 
شد.توافقنامه اسلو نتيجه مساوی برای دو طرف نداشت. آنچه كه عايد فلسطينى ها شد دستيابى به 
دولتى با خودمختاری در كمتر از 80 درصد مساحت كرانه باختری و كمتر از 2 درصد مساحت اراضى 
فلسطينى بود. اين توافقنامه همچنين بر تداوم اشغالگری رژيم صهيونيستى، حاكميت اين رژيم بر 

فلسطينى ها در نوار غزه و كرانه باختری تاكيد دارد. 

توافقنامه اسلو
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جنگ هاي صليبي كه حدود سه قرن به طول انجاميد و خسارات فراواني به بار آورد، در پي جلسه اي در 
مجمع ِكلِْرمون در جنوب فرانسه و با سخنراني پاپ اوربان دوم در تاريخ 18 نوامبر 1095م آغاز شد و تا 28 
نوامبر به طول انجاميد. تاريخ نويسان و محققين معتقدند نخستين انگيزه موثر در به راه افتادن اين سلسله از 
جنگ ها، فعاليت شديد ارباب كليسا و سردمداران دين مسيح)ع( در جلب توجه مردم مي باشد. گرچه بدون 
ترديد و به ويژه در مراحل بعدي، نگرش هاي سياسي و قدرت طلبي سران حكومتي نيز موثر بوده است. در 
اواخر تابستان 1095م، پاپ اوربان دوم، ضمن ورود به فرانسه، نامه هايى به اُسقف هاي فرانسه و سرزمين هاي 
اطراف نوشت و آنها را براي جلسه اي كه در كلرمون تشكيل مي شود، دعوت نمود. جلسه شوراي كلرمون، 
ابتدا در 18 نوامبر آن سال با حضور سي صد مقام مذهبي مسيحي آغاز شد. در اين مجمع پاپ در سخنراني 
خود كه در تاريخ 27 نوامبر ايراد نمود، ضمن بيان خصوصيات سرزمين مقدس و سختي هاي مسيحيان در 
مسير عبادت در بيت المقدس و تسلط مسلمانان بر مراكز ديني و منابع ثروت، از مسيحيان خواست تا به 
جهادي مقدس كه خواست خداست برخيزند. وي به آنان وعده داد كه اوال گناهانشان بخشيده مي شود؛ ثانيًا 
اموال و دارايى هاي آنها حفظ مي گردد و ثالثاً از پرداخت جريمه خطاهاي خود معاف مي شوند و مهم تر از 
همه آنكه در شمار مردان خدا، درخواهند آمد. اين مسئله باعث شد تا بسياري از مسيحيان كه از وعده هاي 
مادي و معنوي پاپ به وجد آمده بودند و مال و ثروت فراواني را در اين مسير مي ديدند، آماده نبرد شدند. 
بدين ترتيب جنگ هاي صليبي با يورش مسيحيان صليبي به سرزمين فلسطين و مناطق اطراف آغاز شد 
و طي حدود دويست سال نبرد، هشت جنگ صليبي روي داد. جنگ هاي صليبي سرانجام در سال 1291م 

بدون حصول نتايج دلخواه متجاوزان پايان يافت.
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پس از شكل گيري اتحاد جماهير شوروي، مقامات 
قره  بودند كه منطقه  مرّدد  اين تصميم  بر  مسكو 
باغ كه اكثر جمعيت آن را ارامنه تشكيل مي دهند 
به  بايد  دارد،  قرار  آذربايجان  جمهوري  دِل  در  و 
به  اينكه  يا  و  شود  منضم  آذربايجان  جمهوري 
كشور ارمنستان ملحق گردد. اين منطقه در سال 
1923م به يكي از استان هاي جمهوري آذربايجان 
اعتصابات عمومي سال  بعد،  و سال ها  مبدل شد 
1988م، اولين نشانه هاي بي ثباتي در اين گوشه 

از خاك كشور اتحاد جماهير شوروي را آشكار ساخت. پس از فروپاشي شوروي، اين منطقه با 4400 
كيلومتر مربع مساحت، چند ماه پس از اعالم استقالل آذربايجان در سال 1991، خود را مستقل خواند. 
از آن زمان به بعد ميان ارامنه قره باغ كه از سوي ارمنستان حمايت مي شدند و جمهوري آذربايجان 
جنگ درگرفت كه به كشته شدن حدود پنج هزار قره باغي و نزديك به سي هزار آذربايجاني انجاميد. 
هم چنين نيروهاي ارمنستان در سال 1992 به بهانه كمك به ارامنه قره باغ براي تجزيه جمهوري 
آذربايجان به اين كشور حمله كردند و حدود 20 درصد از خاك اين كشور از جمله قره باغ را اشغال 
كردند. دو سال بعد، در دوازدهم مه سال 1994م با وساطت گروه مينْسْك كه از طرف سازمان امنيت 
و همكاري اروپا، مامور پيگيري بحران قره باغ بود، آتش بس ميان دو كشور برقرار شد. از آن زمان، 
قره باغ به يك جمهوري خودمختار داخلي تبديل شد با اين حال، از سال 1998م به بعد، مسئله قره 
باغ يكي از مسائل سياسي جمهوري آذربايجان را تشكيل داده و هنوز راه حل معقولي براي آن پيدا 

نشده است.
پس از فروپاشي شوروي و استقالل جمهوري هاي جديد آن، ارمنستان در صدد الحاق منطقه قره باغ 
جمهوري آذربايجان به خاك خود برآمد. اين در حالي بود كه اختالفات داخلي در آذربايجان اوج گرفته 
بود و از طرف ديگر مردم قره باغ به استقالل خود رأي داده بودند. در اين ميان، ارمنستان نيز از مردم 
اين منطقه كه بيشتر ارمني بودند، براي رويارويي با آذربايجان حمايت مي كرد. با اين حال ارمنستان 
در فوريه 1992م تهاجمي با هدف تضعيف جمهوري آذربايجان و تحكيم موقعيت استقالل طلبان قره 
باغ انجام داد. نظاميان ارمنستان در جريان تجاوز به جمهوري آذربايجان، حدود 20 درصد از خاك 
اين كشور به ويژه مناطق استراتژيكي كه ارمنستان را به قره باغ متصل مي كند، اشغال كردند. با وجود 
برقراري آتش بس ميان دو كشور از سال 1993م اين بخش از خاك جمهوري آذربايجان همچنان 

در اشغال ارتش ارمنستان است و مشكل ديرينه قره باغ، هنوز حل نشده است.
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پس از شكست سنگين ارتش بعث عراق در تهاجم نيروهاي نظامي ائتالف غرب به رهبري امريكا 
در جريان جنگ كويت و تحريم هرگونه پرواز در عراق توسط شوراي امنيت، مردم مسلمان عراق 
موقعيت را غنيمت شمرده و با استفاده از ضعف دولت بعث، عليه رژيم صدام قيام كردند. درجريان 
اين انقالب كه به دليل تقارن آن با ايام ماه مبارك شعبان 1411ق به انتفاضه شعبانيه مشهور گرديد، 
كنترل بخش اعظم كشور به دست نيروهاي مردمي افتاد و از 18 استان عراق، 14 استان، از دست 
حكومت بعث خارج شد. در اين مدت كه حدود يك ماه به طول انجاميد، مردم تحت نظر مراجع حوزه 
علميه بر امور نظارت داشتند و مناطق را اداره مي كردند. در اين هنگام، امريكاييان و متحدانشان 
متوجه شدند كه ناخواسته، زمينه هاي ايجاد حكومتي مردمي و اسالمي در عراق پا گرفته و چيزي 
به سقوط حزب بعث نمانده است.  شرايط ناگهان تغيير كرد و با اشاره امريكا، ارتش عراق، سركوب 
بمب هاي  و  كارگيري سالح هاي شيميايى  به  از  بعث حتي  مزدوران حزب  كرد.  آغاز  را  مرز  بدون 
به صورت  نفر  هزار  كشتار صدها  اين  در  نكردند.  دريغ  نيز  خويش  ملت  عليه  آتش زا  و  خوشه اي 
دسته جمعي قتل عام و در گورهاي چند صد نفري به طور ناشناس دفن شدند. دامنه اين جنايات 

به حدي رسيد كه صدام، محو مراكز قيام از جمله 
جغرافياي  نقشه  از  اشرف  نجف  ويژه  به  و  كربال 
هرگونه  از  رو  اين  از  مي پروراند.  سر  در  را  عراق 
اهانت و جسارت به ساحت مقدس حرم هاي ائمه 
نمي كرد.  كوتاهي  اين شهرها،  در  مدفون  بزرگوار 
صاحب نظران معتقدند كه در اين چند روز، در حدود 
به  بعث  رژيم  توسط  نفر  هزار  پانصد  الي  سي صد 
اين قيام مقدس به  شهادت رسيدند. بدين ترتيب 
دليل ضعف بنيه دفاعي مردم و عدم وجود رهبري 
مرز  بدون  و  وحشيانه  سركوب  هماهنگ،  و  واحد 
ارتش خون خوار صدام، سكوت مجامع بين المللي و 
كمك امريكا به صدام، پس از يك ماه به شكست 

انجاميد.

انتفاضه شعبانیه عراق
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هجده  سده هاي  از  اروپا  استعماري  دولت هاي 
حكومت  و  حضور  دليل  به  ميالدي،  نوزدهم  و 
در  خاورميانه،  نواحي  اكثر  بر  عثماني  امپراتوري 
صدد تجزيه و كم كردن قدرت حاكميت عثماني 
بودند. شركت عثماني در جنگ جهاني اول و آغاز 
شكست هاي اين امپراتوري در جنگ، زمينه را براي 
آورد  استعمارگران فراهم  تامين خواسته هاي شوم 
و دولت هاي انگلستان و فرانسه، نمايندگان خود با 
نام هاي ِسرمارك سايكس و فرانسوا پيكو را مامور 
معروف  استعماري  پيمان  امضاي  كردند.  كار  اين 
از جنگ جهاني  پيكو پس   - قرارداد سايكس  به 
اول شرايط سياسي منطقه را براي تفكيك اراضي 
امپراتوري  آسيايى  و تجزيه مستملكات  خاورميانه 
كه  قرارداد  اين  موجب  به  آورد.  فراهم  عثماني 
نوعي تباني استعماري و توسعه طلبانه متفقين به شمار مي رفت، دولت هاي انگليس، فرانسه و روسيه، 
كشورهاي عربي را كه جزو قلمرو عثماني بودند، ميان خود تقسيم كردند. به اين ترتيب، عراق و 
اردن، تحت كنترل انگليس و سوريه و لبنان زير سلطه فرانسه درآمدند. هم چنين بخش هاي شمالي 
عراق و شرق تركيه در محدوده اي به وسعت 50 هزار مايل مربع به روسيه واگذار شد. فرانسه و 
انگليس در پي تقسيمات پيمان سايكس - پيكو با يك ديگر توافق كردند تا متصرفات خاورميانه اي 
خويش را به اميرنشين هاي متعدد تبديل نمايند و در هر اميرنشين، احساسات قومي، نژادي، زباني و 
مذهبي را عليه دولت عثماني برانگيزند تا راه شكست نهايي عثماني از درون هموارتر گردد. با اشغال 
سرزمين های امپراتوری عثمانى اين دولت با عقد قرارداد سور در سال 1920م موافقت كرد. امضاي 
اين قرارداد در واقع به معناي پايان امپراتوري عثماني و رسميت يافتن تجزيه آن بود. يكي از نتايج 
سياه اين قرارداد سايكس - پيكو، زمينه سازي جهت تشكيل كشور يهودي نشين و نژادپرست اسرائيل 

در فلسطين اشغالي بود كه درحدود سه دهه بعد از امضاي اين قرارداد، عملي شد.

فروپاشی عثمانی
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با پايان يافتن جنگ چهارم اعراب و اسرائيل در اكتبر 1973م، خاورميانه و جهان اسالم شاهد يك تحول 
عجيب و يك تصميم جديد در ميان يكي از كشورهاي سردمدار مبارزه با صهيونيسم بود. انور سادات، 
رئيس جمهور وقت مصر پس از سرخوردگي از شكست در برابر رژيم صهيونيستي و اتخاذ سياست 
نزديكي به غرب، در ژوئيه 1977م اعالم كرد در ازاي خروج نيروهاي رژيم صهيونيستي از سرزمين هاي 
اشغالِي صحراي سينا، حاضر به امضاي قرارداد صلح با رژيم اشغال گر قدس خواهد بود. وي چهار ماه بعد 
در 19 نوامبر 1977م در ميان بُهت جهان اسالم و كشورهاي عرب در يك سفر خفت بار به سرزمين هاي 
اشغالي فلسطيْن با مقامات اسرائيلي ديدار كرد و در پارلمان رژيم صهيونيستي سخنراني نمود. اين حركت 
از سوي كشورهاي عربي و نيز سازمان آزادي بخش فلسطين به عنوان تسليم محض قلمداد گرديد و 
به شدت محكوم شد. با اين حال مذاكرات صلح ميان سران دو رژيم با ميانجي گري امريكا ادامه يافت. 
به دنبال اين امر، در هفدهم سپتامبر 1978م، ضمن مالقات روساي جمهوري امريكا و مصر و نخست 
وزير رژيم صهيونيستي در كمپ ديويِد امريكا، انور سادات كه در مسير ذلت و خفت قرار گرفته بود، نه 
تنها به اعتقادات ديني و اسالمي، بلكه به آرمان هاي عربي و ملي نيز خيانت نمود و با امضاي موافقت 
نامه اي، زمينه انعقاد پيمان ننگيِن كمپ ديويد در 26 مارس سال 1979م را فراهم آورد. به موجب اين 
قرارداد، پس از تخليه صحراي سينا از نيروهاي صهيونيستي، صلح نهايى ميان دو رژيم منعقد مي گرديد. 
هم چنين در اين قرارداد به تشكيل حكومت خودمختار فلسطيني نيز اشاره شد كه بعدها به آن نيز عمل 
نگرديد. اين قرارداد از سوي تمامي كشورهاي اسالمي و عربي محكوم شد و بسياري از اين كشورها، 

روابط سياسي خود را با رژيم مصر قطع كردند. 

قرارداد صلح كمپ دیوید


