انتقال سفارت آمریکا به بیتالمقدس ،تداوم یکجانبه گرائی ترامپی و وظائف مسلمانان
دولت آمریکا رسماً  14می  2018برابر با  24اردیبهشت ماه 1397سفارت خود را در سرزمین های اشغالی از تل
آویو به بیت المقدس منتقل کرد .دونالد ترامپ ،روز ششم دسامبر  2017در تصمیمی سراسر غیرقانونی اعالم
کرد که سفارت آمریکا در سرزمین های اشغالی از تل آویو به بیت المقدس منتقل خواهد شد .با گذشت شش
ماه از این تصمیم ،روز  14می  2018ایوانکا ترامپ ،دختر رئیس جمهوری آمریکا سفارت این کشور را در بیت
المقدس افتتاح کرد .این در حالی است که بسیاری از کشورهایی که توسط تل آویو برای افتتاح سفارت آمریکا
در قدس اشغالی دعوت شده بودند نظیر روسیه ،آلمان ،هلند ،ایرلند ،مکزیک ،پرتغال ،سوئد و  ...این دعوت را
رد کردند تا هم مخالفت خود را با این تصمیم اعالم کنند و هم اعتراض خود را به تصمیمات یکجانبه و نادیده
گرفتن جامعه جهانی توسط دونالد ترامپ نشان دهند.آمریکا در حالی سفارت خود را در بیت المقدس افتتاح
کرد که این تصمیم ،نقض حقوق بین الملل است .سازمان ملل متحد برای تقسیم فلسطین در سال  ،1947یعنی
یک سال پیش از اعالم استقالل رژیم اسرائیل ،طرحی را تصویب کرد که به موجب آن شهر بیت المقدس به
عنوان یک «شهر بین المللی» ،در نظر گرفته می شد ،اما پس از اعالم استقالل اسرائیل و آغاز جنگ اول اعراب
و رژیم صهیونیستی نهایتاً قرارداد صلحی بین طرفین انعقاد گردید که طبق این قرارداد (موسوم به خط سبز در
سال  ،)1949رژیم صهیونیستی کنترل بخش غربی و اردن بخش شرقی بیت المقدس را بر عهده گرفتند.
با این حال ،پارلمان اسرائیل در سال  19۵0کل بیت المقدس را پایتخت این رژیم دانست .در جریان جنگ شش
روزه اعراب و رژیم صهیونیستی در سال  ،19۶7ارتش صهیونیستی بخش شرقی بیت المقدس را نیز اشغال کرد و
از آن پس کل این شهر تحت اشغال اسرائیل قرار دارد.اما سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه های متعدد از
جمله قطعنامه های ( 242سال ( 338 ،)19۶7سال ( 44۶ ،)1973سال ( 4۵2 ،)1979سال ( 4۶۵ ،)1979سال
( 47۶ ،)1980سال ( 478 ،)1980سال ( 1397 ،)1980سال ( 1۵1۵ ،)2002سال ( 18۵0 ،)2003سال  )2008و در
نهایت قطعنامه  2334در سال  201۶دست کم قدس شرقی را بخشی از کرانه باختری و متعلق به فلسطینی ها
اعالم کرد.انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس نقض همه این قطعنامه ها و تداوم یکجانبه گرایی «ترامپی» در
جامعه جهانی است.این در حالی است که بر اساس ماده  2۵منشور ملل متحد ،اعضای این سازمان هر گونه
تصمیم های شورای امنیت را در خصوص صلح و امنیت بین الملل قبول و اجرا خواهند کرد.

ترامپ در حالی سفارت آمریکا را به بیت المقدس منتقل می کند که در سال  199۵کنگره آمریکا انتقال
سفارت این کشور به بیت المقدس را تصویب کرد ،اما طی  23سال گذشته هیچ یک از روسای جمهور آمریکا

این مصوبه را اجرایی نکردند زیرا در تناقض با قطعنامه های حقوق بین الملل قرار داشت .تصمیم های یک جانبه
دونالد ترامپ درباره مسایل غرب آسیا از جمله انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس بیش از همه
سبب افزایش خشونت و بی ثباتی در منطقه غرب آسیا خواهد شد.مردم فلسطین ،مانع اصلی یهودی سازی قدس
این بار نیز آمریکا و اسرائیل را ناکام خواهند گذاشت.اقدام انتقال پایخت رژیم صهیونیستی از تل آویو به بیت
المقدس دولت آمریکا ،تعلیق گفتگوهای سازش را در پی خواهد داشت .از سال  2000تاکنون بیش از 100
جلسه بین طرفین فلسطینی و اسرائیلی در قالب  18طرح صلح برگزار شده است .انتقال سفارت از تل آویو به
بیت المقدس به منزله شلیک تیر خالص به مذاکرات سازش است و دامنه بحران ها را در غرب آسیا و همچنین
میان اسرائیل و فلسطین گسترده تر می کند.
ترامپ بارها رسماً نشان داده که برای حفظ صلح و امنیت بین الملل و به خصوص صلح و امنیت منطقه غرب
آسیا اهمیتی قائل نیست و به ویژه در منطقه غرب آسیا منافع آمریکا با شدت گرفتن خشونت و ناامنی درون
منطقه ای تامین می شود.
کشورهای جهان به خصوص قدرت های غربی در صورتی که با یکجانبه گرایی «ترامپی» مقابله نکنند ،باید
عالوه بر از بین رفتن اساس نظم جهانی ،شاهد نادیده گرفتن حاکمیت شان توسط رئیس جمهوری خودشیفته و
دالل مسلک آمریکا باشند.
خروج یکطرفه امریکا از برجام مورد دیگری از یکجانبه گرائی امریکا و ترامپ می باشد  .موارد فوق حاکی از
خوی استکباری و یکجانبه گرائی ترامپ می باشد .
براستی وظائف مسلمانان جهان چیست ؟! چرا ایاالت متحده امریکا و رژیم غاصب صیهونیستی بخود اجازه می
دهد که اینچنین به حقوق مسلم مسلمین تجاوز نماید ؟ و سوال اساسی تر چرائی ،عکس العمل ضعیف
کشورهای اسالمی بویژه عربستان سعودی در قبال این تجاوزات آشکار است ؛ و ....
بنظر می رسد جهان اسالم متحیر از این تجاوز آشکار دولت امریکا می باشد .
آنچه که مسلم است جهان اسالم برای خروج از این وضعیت باید به موارد ذیل مبادرت بورزد :
-

تلقی رژیم غاصب صهیونیستی بعنوان دشمن اصلی مسلمانان و جهان اسالم

 افشای روابط پنهانی عبری – عربی آل سعود توسط آزاد اندیشان و رسانه های جهان اسالم تحکیم وحدت  ،تقریب و زندگی مسالمت آمیز بین مسلمانان -کاهش وابستگی به منابع نفتی و استفاده نفت بعنوان سرمایه نه درآمد

 رشد توسعه علمی  ،صنعتی و اقتصادی در جهان اسالم تقویت دولتهای ملی منطقه ای و تشکیل اتحادیه کشورهای مسلمان-

تامین امنیت منطقه توسط کشورهای اسالمی منطقه

 اعتقاد عمیق و وثیق به شعارهای اصلی و اساسی انقالب اسالمی ایران تشکیل نهادهای مدنی منطقه ای جهت کاهش فاصله های موجود بین مسلمانان از طریق گفتگو وروشهای اصیل اسالمی
 تحکیم روابط متقابل با رعایت اصول عزت  ،حکمت و مصلحت بین کشورهای دیگر خوانش مجددتراث اسالمی بر اساس روش گفتگوئی و مفاهمه و حکمت اسالمی و...شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت تقریبا در یک دهه عمر خویش توانسته است
گامهای مهمی را در راستای موارد فوق طی نماید  .همبستگی و برادری بین مذاهب حاصل سعی و
تالش این نهاد و ملت ایران از تمام مذاهب و ادیان ایران می باشد بدون تردید نقش انقالب اسالمی
ایرانی و حضرت امام راحل "ره " و مقام معظم رهبری انقالب در این زمینه بی بدیل می باشد .
در پایان قابل ذکر است که فصلنامه حبل المتین در راستای اهداف فوق آمادگی دارد با تمام توان
خویش در راستای تبین نظرات و ایده ای فرهیختگان کشور همکاری نماید و در نشر و انتشارات
نظریات بدیع همکار نماید .
سخن سردبیر

