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 نیسازمان ملل در منطقه فلسط 1947 یاز مصالحه حقوق یناش یهاامدیپ یکیتیژئوپل یبررس

 

 پویا فتحی زاد1  * 
 محدثه رضابیگی2
 سید جواد میرمهدی پور کوه کمر3

 چکیده:

-پیچیده کلشها رشد و تکامل سیاسی و ایدئولوژیکی حکومتالملل با توجه به امروزه روابط بین

ا حتی دخالت یهایی نظیر استقالل، توسعه ارضی و گذشته به خود گرفته است. انگیزهتری نسبت به 

-تنش رزی ومشود؛ که اختالفات بیگانگان، منجر به بروز مخاطراتی در فضای جغرافیایی کشورها می

ل مشابه بررسی مسائ گردد.روابط محسوب میاین  ائیل، نوعی ازهای فیزیکی میان فلسطین و اسر

باشد رح میالملل قابل طبینحقوق  آن، در حیطه علومی نظیر جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک و حتی

است  وهش اینای داشته و اهمیت منحصر به فردی دارد. سوال اصلی در این پژرشتهکه ماهیتی میان 

پژوهش  رو اینبا جغرافیای سیاسی فلسطین سازگاری دارد؟ از این 1947که آیا مصالحه حقوقی 

مصالحه  "گیری از روش استنباطی کیفی و توصیفی، فرضیه اصلی تحقیق یعنیبا بهرهتا  کوشدمی

 دهد. قرار را مورد ارزیابی "با جغرافیای سیاسی فلسطین ندارد سازمان ملل سنخیتی 1947حقوقی 

 لالملنیحقوق ب ک،یتیژئوپل ل،یاسرائ ن،ی، فلسط1947قطعنامه :یدیکل واژگان
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 مقدمه

 کیتیئوپلژ در یو راهبرد یاز موضوعات اصل ل،یاسرائ یستیونیصه میو رژ نیفلسط انیمناقشات م

کنش  منطقه، هرگونه نیا کیاستراتژ تیموقع لیبه دل نی. همچندآییجهان اسالم به شمار م

که یرد؛ به طورآنها دا انمی قدرت توازن و هادولت یمل یدر استراتژ سزاییب ریتاث گرانیباز یاسیس

 رییتغ جادیعالوه بر ا رد،گییدو دولت مذکور شکل م نیکه ب المللینیو کنش ب یاسیهر رخداد س

. دماینیو کنش متقابل م یرگیهمجوار را ملزم به موضع هایآنها، دولت یاسیس یایدر جغراف

اعتقادات  یمبنا رب المقدس،تیب کیمنطقه و شهر استراتژ یاسیسرنوشت س نی( همچن1382 ا،نی)حافظ

منازعات و  رو همواره درنیدارد. از ا یمنحصر به فرد تیاهم انیهودیجهان اسالم و  یبرا ،ینید

 گرانیباز یاسیمواضع س تیبه عنوان محور المقدستیب ،یو خارج ایمنطقه گرانیمناقشات باز

 . شودیشناخته م

 یاتخاذ هایاستیس ریاست که تحت تاث یو مصائب ناگوار یانسان هاییمتیبروز نامال گر،یمورد د

اشاره کرد که  ییهابه جنگ توانیمصائب، م نی. از جمله اشودیم لیتحم یها، بر مردم عاددولت

به  یادیز ساراترا گرفته و خ گناهیب هایاز انسان یاریجان بس جه،ینت ای تیفارغ از هرگونه حقان

 یاسی. نظام سباشدیم المللینیها در صحنه ب. و مورد آخر، احقاق حقوق ملتکندیوارد م نیطرف

 تیاز خشونت، مستلزم رعا یتعامل موثر و عار یاست که برا  1یکشور رسم 195جهان متشکل از 

 الملل،نیب حقوق از. منظور شوندیشناخته م 2المللنیهستند که تحت عنوان حقوق ب یمشترک نیقوان

 تیمختلف قابل یهاملت انیدر م ،یالمللنیب هایسازمان بیبا تصوکه هستند  یو مقررات نیقوان

سبب،  نی( بد1399 ،یگدلیب یائی)ض .شوندیشناخته م تیبه رسم یدارند و در جامعه جهان ییاجرا

 ریتا با اتخاذ تداب کندیم یاریرا  یجامعه جهان ،المللینیب نیپرداختن به مسائل مربوط به نقض قوان

 رامونیپ انجام شده یهاسبب، پژوهش نی. بدندیجهان بزدا یاسیها را از صحنه سیملزوم، هنجارشکن

 ژهیو به و یدر حوزه علوم انسان یعلم قاتیرا از تحق یسهم قابل توجه ل،یو اسرائ نیمسائل فلسط

از کتب و  یاریخود اختصاص داده است. بس به ملللانیو حقوق ب یاسیس یایجغراف ،یاسیعلوم س

 یاجتماع ،یاسیس ،یرا از ابعاد نظام نیمنازعات فلسط شهری اند،منتشر شده نهیزم نیکه در ا یمقاالت

 -یمذکور، بر بعد حقوق هایمولفه یبررس رغمیپژوهش عل نای لکن اند؛نموده لیتحل کیدئولوژیو ا

 نییبه تب ،یو استنباط یفیک لیاز روش تحل یرگیکه با بهره دنماییم دیمسائل تاک نیا یکیتژئوپلی

نو در  یتیکه از ماه ازدپردیم ایرشته انیم یمنازعات در قالب پژوهش نای .داد علل رخ حیو تشر

 برخوردار است.

                                                           
1 - Worldometers: geography: how many countries in the world? 
2 - International law 



 

 53 

رس
بر

 ی
وپل

ژئ
کیتی

یپ ی
مد

ا
 

ها
 ی

اش
ن

 ی
وق

حق
ه 

لح
صا

ز م
ا

 ی
19

47
 

ن م
زما

سا
ل 

ل

...در
 

 ایزانهیست هودی عیدارد که پس از وقا یانیهودی یستیونالیناس یهادر باور شهیر سم،یونیواژه صه

خود،  تیامن نینمودند تا ضمن تام ایگرایییمل هایجنبش لیاقدام به تشک 1هولوکاست رینظ

 توانیرا م سمیونی( جنبش صه1383،ی. )الوندندیمستقل و خودمختار برآ یکشور لیدرصدد تشک

 یاهداف هود،یقوم  یخیتار یدانست؛ چرا که با بررس زین انیهودینژاد پرستانه  هایاز انگاره یندیفرآ

 فرماییحکم ،ییو اعمال قدرت در محدوده قلمرو اریوجود قدرت اخت ع،یوس ینیبر سرزم تیمثل مالک

به نظر  نیمالحظه کرد. بنابرا انیهودیدر اعمال و رفتار  توانیآن را به وضوح م ریبر جهان و نظا

تکامل  از یریمس تیهودی گرفت،یشکل نم ریدر دو قرن اخ زانهیست هودی عیاگر وقا یکه حت رسدیم

. شدیحداقل مشابه آن م ایو  سمیونیجنبش صه لیکه منجر به تشک کردیم یرا ط یاسیو بلوغ س

محسوب  ایییطال یبه منزله فرصت ستیونالیناس انیهودی برای اشمشابه عیاما هولوکاست و وقا

 . ندینما هیتوج هود،یموجود در خصوص  داتیخود را با استناد به تهد یوجود تیشد تا ماه

 هاستیونیصه یابیدست عیها با تسربود، اما بعد یاسیجنبش صرفا س کیابتدا  سمیونیاگرچه صه

 -لیاسرائ کشور جادیکه ا ایرا تجربه کرد؛ به گونه یکیدئولوژیا ریمس رییاز تغ یخود، نوع هایبه آرمان

داشت.  انیهودی 2یستیفاش هایشهیاند یرگیدر شکل مهمی نقش -ملل سازمان 1947 قطعنامه طبق

هولوکاست  رینظ یداتیاز تهد یو بازدارندگ انیهودی تیامن نیکه در آغاز کار بر صرف تام هاییستیونیصه

-آن، سقف آرمان یاسینظام س یسمیونیصه تیو ماه لیاسرائ افتنی تیمتمرکز بودند، پس از موجود

 آوردند. یرو شانیمل هبرددر را سمیفاش به یداده و به نوع رییخود را تغ یکیدئولوژیا های

منطقه  نسبت به انیهودی یخیتار نشیبه نوع ب ها،ستیونیصه یستیفاش یهاشهیاند نیا شهیر

 اینطقهنام م ن،یفلسط .گرددی( باز ممیاورشل ایالمقدس  تیالخصوص، ب ی)عل نیفلسط یباستان

 نانمال با لباست که از شرق با اردن، از ش انهیدر خاورم یخیتار -یفرهنگ ثیاز ح کیفوق استراتژ

 ییایفدر موقع جغرا نیفلسط نیبا کشور مصر مرز مشترک دارد. همچن یو از جنوب و جنوب غرب

 .متصل است ترانهیمد یایخود، از غرب به در

( یکیدئولوژیا )از منظر یراهبرد تیو اهم 3یهمچون وجود اقوام گوناگون مذهب یلیمنطقه به دال نیا

 هایبوده؛ و تنش منطقه و جهان یاسیس گرانیمورد توجه باز یکیتیکانون ژئوپل کیهمواره به عنوان 

منطقه  نیا انیاد یتقاداع یهادر باور شهری ها،تنش نیتجربه کرده است. عمده ا زیرا ن یادیز یداخل

اعراب  یکیتی( و مقاومت ضد ژئوپلستیونی)صه گرایمل انیهودی یاسیس یدارد. به عنوان مثال، کنشگر

                                                           
 ها دارد.هولوکاست، اشاره به ماجرای قتل عام یهودیان در جنگ جهانی دوم توسط نازی - 1
فاشیسم، عبارت است از اندیشه قومی به صورت افراطی که حالت نژاد پرستی دارد. )فرهنگستان زبان و ادب، دیکشنری  - 2

 آبادیس(
 اند.اقوام خارجی نیز در این منطقه ساکن بودهاز قدیم االیام، مسلمانان، یهودیان، مسیحیان و حتی  - 3
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 1دارد.  تیهودیاسالم و  یدر مسائل اعتقاد ایشهیاز اختالفات ر یمسلمان منطقه، حاک

ان ملل سازم لیدر قبل از تشک شهیر نیالملل و سازمان ملل، مشکالت فلسطنیاز منظرحقوق ب

 نیلسطف نی، سرزم1922سال  در یعثمان یامپراطور یاول و فروپاش یدارد که بعد از جنگ جهان

 جامعه ملل شد. میاساس تصم تیومیواگذار و ق سیبه انگل

. رفتپذییم نیطرف یدئولوژیاز ا ایعمده ریتاث گرفت،یشکل م نیکه در منطقه فلسط یمنازعات

 هایزهیانگ 2منازعات نیا یرگیشکل لیدل نتریو مهم نترییگفت که اصل توانیم بایتقر

. پروراندندیرا در ذهن خود م نیو تصرف کامل فلسط یبود که توسعه ارض یانیهودی یستیونالیناس

 یاسینظام س کی یو وجود صرف یارض ماتیاقدامات خود ظاهرا به تقس یدر ابتدا انیهودیاگرچه 

از آنچه که  ترعیفراتر و وس یبودند، اما وجود آرمان ی)که متعلق به خودشان باشد( در منطقه راض

 (1393 ،یو جنت یآشکار بود. )سهراب سمیونیو شالوده صه یاسیس شهیدر اند شد،یتظاهر م

 قیتحق نهیشیپ 

 یادیبن اتیدبا انیضمن ب " کیتینو از ژئوپل یفیتعر"تحت عنوان  ایدر مقاله انیحافظ محمدرضا

با استناد  انی. حافظندیکم حیتشر یاسیس یایجغراف یرا به عنوان دانش کاربرد کیتیعلم، ژئوپل نیا

 استیس ا،یرافعلم را با سه عنصر جغ نیا ک،یتیموضوعات ژئوپل رامونیپ ینظران جهانصاحب فیبه تعار

 استیس و ایاز جغراف یروابط متقابل یبه بررس کیتیکرده و معتقد است که ژئوپل نییو قدرت تب

 که منشاء قدرت دارند.  پردازدیم

را در رفتار  یتعارضات ن،یو فلسط لیاسرائ یو الهه کامجو در رابطه با مسائل حقوق یاردستان یعل

موضوع  نیا یاآن، به ارائه راه حل مطلوب بر یابیشهیو ر یکرده و ضمن بررس انیب لیاسرائ یحقوق

طالعه )م هبررسی شرایط تعلیق حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحان "تحت عنوان  ایدر مقاله

 . پردازندیم "موردی: منازعه فلسطین اسرائیل( 

و  نیلسطمنازعات ف یابیشهیمعامله قرن، به ر یکیتیژئوپل یالگو نییدر جهت تب یساجد ریام

 -نیعه فلسطبر مناز رگذاریتاث هایمولفه لیتحل "تحت عنوان  ایو در مقاله پردازدیم لیاسرائ

و طرح  تهاخمنازعات شن نیا شهیرا ر ینیو سرزم یکیدئولوژیا ،یعلل قوم "و معامله قرن  لاسرائی

 .داندیناکارآمد م زیمعامله قرن را ن

 یکیتیابعاد ژئوپل "یستیونیصه میرژ یاسیس یایجغراف"تحت عنوان  یدر کتاب یصادق نیحس

                                                           
المقدس قبله اول دانند و از نظر مسلمانان، مسجداالقصی در بیتیهودیان، منطقه را تحت عنوان اورشلیم متعلق به خود می - 1

 آنها است.
های ی نداشت و به تدریج، درگیریها، ماهیتی صرفا سیاسالبته شایان ذکر است که منازعات میان مسلمانان فلسطین و صهیونیست - 2

 تر شد.ای میان دو گروه شکل گرفت و روابط خصمانهنظامی و امنیتی
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را  لیاسرائ یخارج استیس یادیتا اندازه ز ی. ودنماییم لیآن را تحل داتتهدی و هاو چالش لیاسرائ

 .پردازدیمخصوص  نیدر ا رگذاریعوامل تاث حیآن دانسته و به تشر یکیتیژئوپل تیبرگرفته از موقع

 یتیامن هایموثر بر بحران یکیتیو عوامل ژئوپل ایجغراف راتیدر رابطه با تاث زین یحاکم قاسم

 میرژ ساختار حیبه تشر " لیدر اسرائ یتیبحران امن یعوامل ساختار "تحت عنوان  یدر کتاب ل،یاسرائ

 .پردازدیدر آن م یتیامن یهابحران یرگیو علل شکل یستیونیصه

 ینظر یمبان

ژوهش پ نیموضوع ا رامونیپ کیتیژئوپل یعلم هایو گزاره اتیاز نظر یقسمت به برخ نیا در

 دهیآن د در یریچشمگ یعلم نیدارد و قوان الیس یتیماه کیتیژئوپل ،یکل. به طور شودیاشاره م

 رود،یکار م به مداراناستیو س یاسیس دانانیکه در گفتمان جغراف یاتیاما اشاره به نظر شود؛ینم

 .ستیاز لطف ن یخال

 1قوا )موازنه قدرت( توازن

حا اصطال ،رسندیم یاسسی بستبن یدر مناقشات خود به نوع یاسیس گرانیکه باز یهنگام

 الملل،نیب ه در روابطاشاره دارد ک یهمان توازن قوا به حالت ای. موازنه قدرت شودیم جادیموازنه قدرت ا

 انیم عرضهمه از رابط ینوع گر،ید یمطلق نداشته و به عبارت یبرتر یگریها بر داز قدرت کدامچیه

 یکیتیژئوپل ستمیس ریاست؛ نظ رییداشته و دائما قابل تغ ایپو یتیشده است. موازنه قدرت ماه جادیآنها ا

 (1391جهان در عصر جنگ سرد. )مجتهدزاده، 

 2یکیتیژئوپل رقابت

ست. از اقابل انکار  ریو غ یقطع یامر ،طلبیو قدرت اراتیاخت شیانسان به افزا یضیغر لیم

سترش حوزه نفوذ گدارند تا با  لی( همواره میاسیس گرانی)باز افتهیسازمان  یانسان هایرو سازهنیا

 گر،یزد باچن ایدو  یاسیس های. تداخل اهداف و آرمانندیکسب نما یشتریخود، قدرت ب ییایجغراف

 یکیتیژئوپل را رقابت که اصطالحا آن شودیم دهیکش ییایجغراف یرقابت بر سر مکان و فضا یبه نوع

 ن(. )هماالمقدستیتسلط کامل بر منطقه ب یبرا لیو اسرائ نیتالش فلسط ری. نظمگویییم

 3مدرنپست کیتیژئوپل

 دیجد یکیتیژئوپل ستمیدر رابطه با س پژوهانه ندهیآ اتیاز نظر یعیحجم وس ،یشورو یفروپاش با

جهان داشتند، عمدتا به ظهور  یاسیس دینظام جد نییدر تب یکه سع اتینظر نیجهان مطرح شد. ا

 هیظربه ن توانی. به عنوان مثال مرگذارندیکه در منطقه خود تاث کردندیاشاره م یدیجد هایقدرت

                                                           
1 - Balance of Power   
2 - Geopolitical Rivalry 
3 - Postmodern Geopolitics    
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جهان را  دیجد یکیتیاشاره کرد. نظام ژئوپل نگتونیاز ساموئل هانت قطبی چند -قطبی نظام تک

 یخارج استی. )همان( سمنامییرن ممدپست کیتیاست، ژئوپل ایمنطقه دیجد هایمتشکل از قدرت

است.  میرژ نیا هایستیتوسط استراتژ سمیمدرن - پست کیتیاز درک ژئوپل ینمود آشکار لیاسرائ

 انینیو فلسط هاستیونیسازمان ملل بر منازعه صه تیامن یشورا 181که تحت عنوان قطعنامه  آنچه

آغاز شده  هاستیونیصه یتیبود که با اقدامات ضد امن سامانیناب یتیاز وضع یاعالم و اعمال شد، ناش

از  یخود جزو یاسیس شهیتا فرات را در اند لیبر ن تیو حاکم میکه اورشل گرایییمل انیهودیبود. 

به شروع مبارزه پرداختند.  ینظام -یاسیس یساختار جادیبا ا شمردند،یبرم شانینیسرزم یقلمرو

، مبارزه مسلحانه را یجیو ل 4، پالماخ3، ارگون2ریهاشوم ،1همچون هاگانا ییهاواحد لیآنها با تشک

از خالء قدرت  رفتهکه نشات گ یتیوضع نیآغاز نمودند. بروز چن نیاعراب مسلمان فلسط هیعل

بع سازمان ملل را به خود جلب تو بال انیتوجه جهان شد،یمحسوب م نیمطلق در فلسط یاسیس

 کرد. 

 181قبل از قطعنامه  نیفلسط یحقوق یبررس

ست. منطقه ا نیا یاسیس خچهیمستلزم شناخت تار ل،یو اسرائ نیفلسط یحقوق قیمصاد لیتحل

د از تصرف داشته است؛ اما بع یاسالم یتیحاکم س،یو انگل یاز اشغال عثمان شیپ نیفلسط نیسرزم

 یرپرستس تحت نیکرد و به عنوان سرزم رییآن تغ یاسیو نظام س تینوع حاکم ،یتوسط عثمان نیفلسط

 (1371 در،یرحیجهان در آمد. )م یاسیس یایغرافدر ج

، 181مه از قطعنا شیها تا پقرن نیسرزم نیکه ا دهدینشان م نیفلسط یایجغراف یاسیس یبررس

 یناب ریاز ز نیسرزم نیا تیآن، ماه یدر زمان سرپرست یمسلمانان بوده است؛ حت تیتحت مالک

طرح  نی، اولهااز قرنپس  توانیرا م تیامن یشورا 181رو قطعنامه نیعدول نکرد. از ا اشیمذهب

 یگرید یاسینظام س تیرا تحت حاکم نیسرزم نیاز ا یمحسوب کرد که قسمت اییارض میتقس

 (1قرار داد. )شکل 

 است: یبحث ذکر چند نکته ضرور یمذکور، در ابتدا لیبنا به دال     

 یجا گونهچیه الملل،نیانطباق آن با حقوق ب جهیو در نت نیفلسط یاسیس یایبنابر جغراف -1

 یجهان، از سر یاسیس خیدر تار نی. فلسطستین یکشور باق نیا یاسیس -یدر وجود حقوق یشک

 یرونیب هایقدرت رسلطهیو ز طرهیتحت س ،یخیمختلف تار هایبرهه یکه ط باشدیم ییکشورها

                                                           
 نیروهای دفاعی یهودی - 1

 نگهبانان - 2
 نظامی ملی - 3

 نیروهای هجومی - 4
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 بوده است.

 نیرنوشت خود برخوردارند. بنابراس نییاز حق تع ،یگریهمانند هر کشور د زین نیملت فلسط -2

اشد، از ب انینیفلسط یآن در تعارض با خواست و اراده مل تیکه موجود یاسیوجود هرگونه نظام س

در )منطقه و جهان  یاسیمجدد نخبگان س یو واکاو ستیبرخوردار ن یاسیو س یحقوق تیمشروع

 .طلبدی( را ملزومصورت 

به  ن،یفلسط یو حقوق یکیتیژئوپل تیوضع رامونیپ هیشناخت اول لتحصی از پس اکنونهم     

 .شودیسازمان ملل پرداخته م تیامن یشورا 181قطعنامه  رامونیمسائل پ
 181نقشه سیاسی فلسطین، قبل و بعد از قطعنامه  -1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سازمان ملل( تیامن یشورا 181)قطعنامه  1947در  نیفلسط یحقوق مصالحه

 یطرح مصالحه حقوق ن،یدر فلسط هاستیونیمسلمانان و صه انیمنازعات م دیپس از تشد یمدت

آغاز  نیمناقشات موجود در فلسط رامونیپ یقاتیقطعنامه، تحق نیا یشروع شد. ط 106در قطعنامه 

قرار گرفت.  ینفره مورد بررس 11 یئتیدر ه ،یاراض میارائه طرح تقس یشده و مسائل مورد نظر برا

نوامبر  29عمومی پس از دو ماه منازعه در دومین نشست عادی خود در ( مجمع1390 ،یزدیدانش)

را تصویب  181ممتنع، قطعنامه  10و  بیغا کیمخالف،  یرا 13موافق در برابر  یرا 33با  1947
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 کمیتهکرد که با تغییرات اندکی طرح تقسیم توأم با وحدت اقتصادی را که از سوی اکثریت اعضای 

ن ارایه شده بود، پذیرفت. طرح تقسیم که به عنوان سندی چهار بخشی به متن قطعنامه ویژه فلسطی

ارتش انگلستان و تعیین مرزهای  نشینینقضاء قیمومت و پیشرفت عقبضمیمه شده بود، برای ا

درصد  2 و دهدیها میلیدرصد آن را به اسرائ 54ها و ینیدرصد آن را به فلسط 44میان دو دولت، 

 شود.یم دهی( تدارک دمیالمقدس )اورشلبیت یالمل نیمنطقه ب زیآن هم ن

 این طرح شامل موارد زیر بود:     

 1948 تهای عربی و یهودی پیش از یکم اکتبرایجاد دول  -1

ن به هشت بخش: سه بخش به دولت عربی و سه بخش به دولت یهودی داده تقسیم فلسطی -2

 داد؛عربی در قلمرو یهودی را تشکیل می ایشد، بخش هفتم، شهر یافا محدودهمی

المقدس به عنوان بخش هشتم، تحت مدیریت شورای المللی برای بیتبات بینرویه و ترتی -3 

 پذیرفت.قیمومت سازمان ملل انجام می

 ییاجرا هایتیفاقد صالح کردند،یم ینبیشیپ 1نیاز محقق یقطعنامه، همانطور که برخ نیا     

نه  هاستیونیآن، منازعات مسلمانان و صه بیمعقوالنه بود؛ چرا که پس از تصو یهایابیالزم و ارز

.  دیردر سطوح مختلف آف یدیجد ایبحرانه و شده ورشعله شیاز پ شیبلکه ب افت،یتنها کاهش ن

در ابعاد  یادیمجاور و منطقه، مشکالت ز یهاکشور یو حت ریدرگ نیطرف یبرا یتیوضع نیچن

 (1388 ،ی)قاسم 2.دیو... آفر یاسیس ،یتیامن ،ینظام

 181موجود در قطعنامه  یاسیس -یحقوق راداتیا -1

و  امدهایاست که عمده پ یمهم راداتیا یحاو ،یاسیو س یحقوق لیمذکور در تحل قطعنامه

شرح  نیبد ک،یفکبه ت 181قطعنامه  راداتی. اردگیینشات م راداتیا نیعواقب ناگوار پس از آن، از ا

 :باشدیم

 و تعارضات موجود در قطعنامه ینقد حقوق - 1-1

 هاسرنوشت ملت نیینقض حق تع -1-1-1

 نییعحق ت یعنی یالمللنیسازمان ب یهاهدف نیاز مهمتر یکیقطعنامه در مخالفت با  نیا

که به  کردیم جابیهدف ا نیکردن ا یعمل رای( صادر شده است، ز2بند  1سرنوشت ملتها )ماده 

 سرنوشت کشور احترام گذارده شود. نییدر تع نیساکنان فلسط تیخواست اکثر

 یانونق تیفقدان سند -2-1-1

                                                           
 برای تحقیق در فلسطین مامور شدند. 106قطعنامه  اشخاصی که در - 1
و ابر  –ای است که فراتر از منطقه فلسطین، منطقه استراتژیک خاورمیانه و حتی سایر مناطق جهان های انسانیها، شامل پیامداین بحران - 2

 را نیز تحت الشعاع خود قرار داده و به معضلی در سطح کروی تبدیل شده است. –های جهانی قدرت
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دخل و تصرف  اریاخت یباشد. مجمع عمومیم یقانون تیفاقد هر گونه سند گرید یاز سو قطعنامه

از آن جمله است، دارا  نیقرار گرفتند، و فلسط تیمومیق ریکه ز یبدون ضابطه را در امور مناطق

 یکرده بود. سرپرست جادیا تیمومینظام ق ینیجانش یرا برا ی. منشور ملل متحد نظام سرپرستستین

شد. منشور یملل متحد و کشور مربوط منعقد م انیگرفت که میموافقتنامه انجام م کیبه موجب 

 یللالمنیب یهاوضع نشده، عمل به موافقتنامه یسرپرست یهاکه موافقتنامه یمقرر کرده بود تا زمان

 ستیبا یمسئله م یهنگام بررس یمعناست که مجمع عموم نیبد نی. اابدییموجود همچنان ادامه م

 سیانگل تیمومیو سپس ق آغاز کند یسرپرست تیمومیق ریز نیقرار دادن فلسط یرا برا یمذاکرات

 ده،یگرد نیاستقالل تأم یمورد نظر در آماده کردن کشور برا یهارا پس از آنکه مسلم شود که هدف

 دهد. انیپا

 المللینیب یهامرز نینقض قوان -3-1-1

 نیدر ا گرید سهیرئ ئتیهر ه ای یوجود ندارد که به مجمع عموم ییمنشور ملل متحد مبنا در

برخالف  دارد، یمشخص یمرزها المللینیرا که از نظر ب نیسرزم کیدهد که  اریاخت یالمللنیسازمان ب

 تیامن یشورا ذکر شده در مواد مربوط به اراتیاخت گر،ید یکند. به عبارت میساکنان آن، تقس لیتما

خود را به شورا  یاشاره دارد که اختالفات مرز المللینیدر منشور سازمان ملل، صرفا به حقوق ب

 یبرا یاریمشخص، اخت ینیمحدوده سرزم کیدر  یمرزبند اراتیو در خصوص اخت دهند؛یارجاع م

توسط نظام  ستباییم ،یحقوق گاهیاختالفات در جا نیا رسدیشورا ذکر نشده است؛ و به نظر م

 ت،یامن یشورا اراتیحل و فصل شود. )منشور سازمان ملل متحد، اخت نیآن سرزم یداخل یاسیس

 فصل هفتم(

 یارض ماتیعدالت در تقس تیعدم رعا -4-1-1

عدالت  دو کشور جانب انیم یو امکانات زندگ هانیزم میاز لحاظ منطق، در تقس م،یتقس قطعنامه

داده بود و آن را بر مساحت بزرگتر از  یهودیرا به کشور  هانیزم نیبهتر راینکرده بود. ز تیرا رعا

 400،14و  یمربع کشور عرب لومتریک 200،12اختصاص داده بود مسلط کرد ) یآنچه به کشور عرب

 شیاز اعراب مالک ب یهودیکشور  تیاز جمع یمیعالوه بر آن ن(. یهودیکشور  یمربع برا لومتریک

 از دو سوم امالک و مستغالت آن کشور بودند.

از نظر حقوق  ژهیـ و به و یالمللنیاز نظر ب میعالوه بر تمام آنچه که گذشت، قطعنامه تقس

که براساس ماده دهم منشور صادر  یالزام ریبود غ یشنهادیغالب در زمان صدور آن ـ پ یالمللنیب

وارد  یاخدشه نیتواند در حقوق مسلم ملت فلسطیوجه نم چیسفارش، به ه ای شنهادیپ نیشد. ایم

قطعنامه استناد  نیکه به ا یآن در حال مانانیپو هم لیتعجب دارد که اسرائ یبس یآورد؛ و جا

 یهااز قطعنامه کی چیه یکه برا دهندیچون و چرا م یقانون ب کی یورزند و به آن جنبه الزامیم
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و  ستندینقائل  یو حقوق مسلم آن ارزش و اعتبار نیو ملت فلسط نیدرباره فلسط یمجمع عموم

 قانون را ندارند. یهستند و جنبه الزام شنهادیتنها پ نهایکنند که ایادعا م

 در خصوص نقض قطعنامه یو بازدارندگ یینبود ضمانت اجرا -5-1-1

 تداوم لهجممن 181و نقض مفاد قطعنامه  نیطرف یبندپای جهت آورالزام یضمانت اجرا نداشتن

 یستینویصه می، سازمان ملل از رژ338و  242 هایقطعنامه یط نی. همچن1948از سال  سازیشهرک

است که  یلدر حا نیکند. ا یننشی فورا عقب 1967 یاشغال یهانیخواسته است تا از سرزم لیاسرائ

 نشده است! عملی فورا واژه – گذردیسال م 46از  شبی که –آن زمان تا کنون  از

 در صدور قطعنامه یاسیس هایزهیانگ -2-1

دارد؛  زین یانهفته یاسیس هایزهیخود، انگ یحقوق راداتای برعالوه  تیامن یشورا 181 قطعنامه

اشد؛ چرا که ب زین یحقوق راداتیخود، عامل وجود ا یبه خود توانندیم ل،یو دال هازهیانگ نیکه ا

سطوح  رو چه د داخلی سطح در چه -یاسیس گرانیکه نفوذ و اعمال قدرت باز یاست هنگام یهیبد

نوع از  نیا نباشد، سریم یجنگ و اشغال نظام رینظ یسنت هایبا روش گردی -یو جهان المللینیب

-نیب یهانسازما لیبا تشک گر،ید انینو خواهد داشت. به ب یتیماه ،یاسیس گرانیباز هاییکنشگر

-شورک یراو اعالن جنگ ب یهمچون تهاجم نظام هاییروش گریسازمان ملل متحد، د رینظ المللی

! باشدنمی هارقدرتنفوذ و سلطه اب انیپا یبه معنا نیاما ا ست؛ین المللینیمورد قبول جامعه ب ییگشا

 است. افتهی رییاعمال تغ نیبلکه تنها شکل ا

مشابه را  هاییرگیموضع ای هاو قطعنامه 181که قطعنامه  رسدیبه نظر نم یبدان جهت، منطق

که  یگرانیباز ای کشورها تر،ساده انی. به بمبدانی هاابرقدرت یاسیس هایزهیو انگ یرگیاز جهت یعار

که بر خالف  رندگیینم یماتیتصم نایقی نند،بییم گریملل د یبرا یرگیمیتصم گاهیخود را در جا

 موثر باشد: 181قطعنامه  تیدر صدور و ماه تواندیم لیذ لیرو، دالنیباشد. از ا  1شانیمنافع مل

 از عصر جنگ سرد و رقابت بر سر نفوذتصادف با آغ -1-2-1

 نیدر تحوالت منطقه و اعمال قانون بر فلسط سزاییب ریتاث رسدیکه به نظر م یاصل لیاز دال یکی

( 1945 – 1990) خیاز تار ایداشت، مصادف بودن آن با آغاز جنگ سرد است. جنگ سرد، به برهه

 عهمناز نیشکل گرفت. ا یو شورو کایمتحده آمر االتیا انیاز منازعه م یکه نوع شودمی اطالق

و... بود که سرانجام با  یعلم ،یجاسوس ،یادبر گستره حوزه نفوذ، جنگ اقتص یمبتن ،یکیتیژئوپل

 نیا یبرا کایمتحده آمر االتیا. (1385 خواه،قتی. )حقافتی انیپا ،یشورو ریاتحاد جماه یفروپاش

 لیناتو از پتانس یاعضا مان،یپ نی)ناتو( نمود. مطابق ا یشمال کیآتالنت مانیپ سیامر، اقدام به تاس

                                                           
شود، ای است که یک ملت به آن احساس تعلق داشته و در برابر تعارضاتی که به آنها میهای مادی و معنویمنظور از منافع ملی، ارزش - 1

 کنند.مقاومت می
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در اصل، هدف  یدفاع -یاسیس مانیپ نیبرخوردارند. ا یخارج داتیبرابر تهددر  یجمع یدفاع

 (1388 ،یی. )عالکردیدر جنگ نرم را دنبال م یمقابله با شورو

 نیاز ا زین یبلوک غرب، بلوک شرق و در راس آن شورو یکیتیژئوپل هایاستیدر مقابل س     

 یناتو را برا متقابل یمانیورشو، پ مانیپ سیبا تاس یشورو ریبهره نماند. اتحاد جماهیب هاتیظرف

را به  ربلوک غمقابله با ب زیبه ناتو داشت. ورشو ن یادیشباهت ز ت،یکه از لحاظ ماه دندیخود برگز

ر جنگ تقابل د نیا یکیتی( نقشه ژئوپل1387 ،یکرد. )آشوریخود دنبال م یاسیعنوان آرمان س

 .باشدیم شی( قابل نما2سرد، در نقشه شماره )
 ژئوپلیتیکی جنگ سردنقشه  -2شکل 

 

 

  

 

 

 

که محور  شدیقلمداد م یکیهمواره به عنوان منطقه فوق استراتژ انهخاورمی ها،کشمکش نیا یط

و متصل کننده  یتیترانز تیاز موقع یبرخوردار لیبه دل انهیو برخورد دو بلوک بود. خاورم ییروایرو

جهان اسالم، همواره مورد توجه  یکیدئولوژیو قرارگاه ا تیمعادن پر اهم ،یانرژ میقاره، منابع عظ 3

 (1383 ،یو ذاکر یقدرتمند بوده است. )نادر هایو دولت یاسیس شمندانیاند

 بود: تیحائز اهم یجهان هایابرقدرت یلحاظ برا 2از  یکیتیبه لحاظ ژئوپل نیفلسط ان،یم نیدر ا

-ابر یجهان یاستراتژ یراستاکه بالطبع در  1ملندیر یکیژئواستراتژ تیقرار گرفتن در موقع -1

نظر ائتالف بلوک غرب به مد یکیتیاز نقشه ژئوپل یجزو زین نیفلسط نیبود. بنابرا یغرب یهاقدرت

                                                           
است که اسپایکمن، ژئوپلیتیسین برجسته در نظریه مشهور خود نسبت به جغرافیای سیاسی ای منظور از ریملند، منطقه ژئواستراتژیکی - 1

 جهان ارائه نمود.
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 یرصترو غرب همواره ف نیمشهود بود. از ا اهیسد نفوذ غرب استیآن در س گاهیکه جا رفتیشمار م

 گر،ید ی. از سوابدیتسلط  شتریهر چه ب ملند،یمنطقه ر یکه بتواند بر کشور ها کرد¬یرا دنبال م

متحده  االتیا یبرا د،یغرب عمل نما یراهبرد کیخود به عنوان شر نیکه در مواز یاستقرار دولت

 مهم بود. اریبه عنوان برنامه پسا جنگ سرد، بس

 یزآمی خود، عامل مخاطره یبه خود  1نیفلسط یمذهب لیو پتانس کیدئولوژیا کیتیژئوپل -2

. جهان اسالم به دآییبه شمار م 2یجهان نینظم نو الخصوصیکالن غرب، عل یهااستیس یبرا

که به سبک و  هاییقدرت یو حت هاستیالیامپر یخود، برا زستی استعمار یدئولوژیوجود ا لیدل

 یابیکه تا وجود دارد، دست شودیقلمداد م یکنند، به عنوان مانعینفوذ م یمناطق جهان رخود د وهیش

 یمسلمانان برا یفکر شهیاسالم و اند تی. اهمسازدمی مواجه مشکل با را شانگروه مذکور به اهداف

 ؛آنان مشاهده نمود یضد اسالم هایاستیدر س توانیرا م یجهان نینظم نو هاینیسیغرب و تئور

را  هراسی توام ساخته و اسالم یرا با ظاهر اسالم یجهان سمیکه ترور هاییپروژه رینظ هاییاستیس

 (1396 فرد یمیو کر یی. )بهمآوردیبه تبع آن، به همراه م

 کنترل موازنه قدرت در منطقه یراب یراهبرد یکیشر جادیا -2-2-1

-ندهیاز آ ایجنبه تواندی، م181در قطعنامه  لیدخ یاسیس هایزهیدر خصوص انگ گرید مورد

چند ابرقدرت  ای کی یمل یاشاره شد، پنهان شدن استراتژ ترشپی که همانطور. باشد هاابرقدرت نگری

 یلم یاستراتژ نیمحتمل است. ا ینو از مداخله و استعمار با پوشش قانون، کامال امر یدر شکل

باشد که با توجه  یگریقدرتمند د یهاکشور ای کشور سازقدرت هایهیپا میبر تحک یمبتن تواندیم

 قانونی پوشش با را خود مدارانه نفوذ هایاستیالملل، سنیجامعه ب 3یفعل هایتیبه وجود محدود

 تیعدم رعا انگریسازمان ملل را که ب ایقهیسل یرگیموضع نیاز ا یگرید های. نمونهندنماییدنبال م

 یاسیس یایدر مسائل روزمره جغراف توانیم .در خصوص مناقشات مختلف است المللینیعدالت ب

اقتصاد، خبر شماره  یایخوان دنتیمالحظه کرد. )سا ،یو عربستان سعود منیجهان مثل جنگ 

با  تحدسازمان ملل م تیامن یشورا ایقهیاز برخورد سل یگریدر نمونه د نی( همچن3307196

، به عنوان منافع 1956اشاره نمود که انگلستان و فرانسه در  ییبه حق وتو توانیمسائل جهان، م

                                                           
ها و بازیگران جدید در صحنه ساز ظهور قدرتتواند زمینهای، به طور بالقوه میطبق قواعد ژئوپلیتیک، وجود اقوام و مذاهب در منطقه - 1

گرایی آنان است. نظام سلطه در راستای اصلی امپریالیسم در قبال مذاهب، نابودسازی و یا انفعالسیاسی جهان شود. بنابراین راهبرد 

 بینند.ای که ماهیت مقاومت و ضد ژئوپلیتیکی دارند را به عنوان موانع راه خود میانداز جهانی خود، مکاتب فکریدستیابی به آرمان و چشم
توسط ایاالت متحده آمریکا مطرح شد و مفهوم آن، حکومتی فراگیر و جهانی است  1990نظم نوین جهانی، اصطالحی است که سال  - 2

 ها را در راستای مدیریت جهانی خود، همسو نماید. که بتواند ملت
 المللی.مسائلی نظیر عدم مقبولیت حضور نظامی و کشورگشایی با توسل به ابزار زور و خشونت، توسط جامعه بین - 3
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 ماند.  جهنتییجستند و بحران سوئز بمشترک خود از آن بهره 

حضور  نهیدر منطقه، زم کایآمر یراهبرد کیبه عنوان شر لیاسرائ یستیونیصه میحضور رژ

 سوهم یاسی. وجود نظام سکندیم میتحک انهیمتحده را در خاورم االتیا یتیو امن ینظام ،یاسیس

به  هبود ک بزرگی اندازجهان اسالم، چشم یکیدئولوژیآن هم درست در منطقه ا کایبا آمر مانپیهم و

که حضور  ستیهی. بددادیبه خود اختصاص م کایآمر یمل یرا از استراتژ یادیسهم ز رسدینظر م

چرا  شود؛یخود م یاسیبه آرمان س هایغرب یابیدست عیکشور در منطقه، منجر به تسر نیا یابتین

نظم  یکیدئولوژیدشمن ا نیبزرگتر ل،یو اسرائ کایآمر هیرابطه دو سو نیا یرگیکه در صورت شکل

 تیسردمداران حاکم یبرا نیو ا شد؛یمواجه م یبزرگ دیجهان اسالم، با تهد یعنی یجهان نینو

 مهم بود. اری( بستیامن ی)شورا یجهان

خود  تیرا مورد حما لیاسرائ ست،یونیدولت صه لیتشک یاز همان ابتدا کایمتحده آمر االتیا

 یدر منافع راهبرد توانیرا م یو اقتصاد یتیامن ،ینظام ،یاسیس تیحما نیا هایزهیقرار داد. انگ

منظور حفظ  هب کایآمر ل،یاز اسرائ میمستق تیحما رغمعلی اما. کرد جو و جست انهیدر خاورم کایآمر

 انهیمنافع خود در خاورم دنیکه از لطمه د یترس لیو به دل انیهودیمسلمانان و  انیموازنه موجود م

 (1392و نصر،  یخود نکرد. )منتظم یکیتیژئوپل یها مانیرا عضو پ نیداشت، هرگز طرف

 ایمنطقه قدرت درون کی لهیبه وس انهیخاورم هایکنترل کشمکش -3-2-1

 هایقدرت ریکنترل سا ل،یبه اسرائ کایآمر الخصوصیغرب و عل یراهبرد نشیدر ب گریمسئله د

نشان  ر،یاخ هایدر دهه لیمتحده و اسرائ االتیا یتیو امن ینظام. حجم روابط باشدیم یامنطقه

که از بطن  ار یداتیاست تا تهد یگاهیبه منزله پا ،یغرب نیو متحد کایآمر یبرا لیکه اسرائ دهدیم

مواقع، دخالت  ی. در برخدیو سرکوب نما یخنث شود،یمنافع مشترک آنان متولد م هیعل انهیخاورم

 ییاجرا که اهداف آنان را ایدولت منطقه کیبدون وجود  انه،یدر خاورم هایو اعمال اراده غرب میمستق

جز توسل به  یراه خود، کینفوذ هژمون تیتثب یغرب برا یمواقع نیو در چن ست؛یممکن ن د،ینما

 یرا اجرا کند، برا یغرب هایاز غرب آرمان ابتیکه به ن یوجود دولت نیزور و خشونت ندارد.  بنابرا

 شهیاند را نشات گرفته از لیکشور اسرائ لیاست اگر تشک یمنطق نی. بنابراآمدیبه شمار م یآنان ضرور

 .میبدان هایغرب یاسیس

  181قطعنامه  یکیتیژئوپل یهاامدیپ -1-3

 ،یاسیعلوم س شمندانیاز منظر اند ن،یسازمان ملل در خصوص فلسط 1947مصالحه  نایقی

از کشورها به طور کامل مردود است؛ چرا که  یاریدر مواضع بس یو حت المللنیروابط ب ک،یتیژئوپل

امر را  نی. گواه اشودیقطعنامه مشاهده نم نیدر ا نیفلسط یاسیس یایبا جغراف یانطباق گونهچیه

 که پس از قطعنامه در منطقه به وجود آمد، به وضوح مشهود است. ایدر روابط خصمانه
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را لحاظ نکرده است؛ چرا  نیفلسط یتیو امن یکیتیقطعنامه مذکور مالحظات ژئوپل ،یبه طور کل

اعمال شده در  بندیمیتقس ،یتیوضع نیدر بروز چن گانگانینظر از دخالت بدر صورت صرف یکه حت

. ستیمناسب ن وجهچیبه ه ن،یهمچون فلسط یکشور یاسیس شیدر خصوص آما 181قطعنامه 

 نیوجود داشته باشند، بهتر طلبیو استقالل زیمرکزگر هایروین ینیسرزم یاگر در مادون قلمرو

 یرگیشکل در صورت رایدانست. ز ایهیناح ای 1از حکومت فدرال ینوع توانیرا م یاسیشکل از نظام س

 را به همراه خواهد داشت: لیذ هایامدپی ها،تنش شیو افزا طلبیییجدا ندیفرآ

طع قکشور و  یاسیس یایاز جغراف یبخش ییجدا لیبه دل ن،یطرف یکیتیکاهش وزن ژئوپل-1

 د؛یجد یاسیو... دو واحد س یعلم ،یاقتصاد ،یاسیارتباط س

 هایبحران یرگیشکل نیهمچن ،یتیاز لحاظ امن نیو مبهم در طرف دیجد یتیبروز وضع -2

 .یمل کیو ابهام در مسائل استراتژ یتیریو مد یاسیس

م که تفاوت مه نیرخ داد؛ البته با ا نیفلسط یاسیس شیمذکور، در خصوص آما امدیهر دو پ

ت و ( شد، نه توسط خواسلیو مستقل )اسرائ دیکشور جد یرگیکه منجر به شکل یشیآما نیچن

 ( انجام شد.سیگل)ان یقبل گانهیسرپرست ب شنهادیبنا به پ گانگانیب ریبلکه بر اساس تداب ،یاراده مل

 یامدهایپ دشاه ایدخالت کنند، در آن جغراف یسرنوشت ملت نییدر تع یرونیوامل بقاعدتا هرگاه ع

 زآمیازعات خصومتدر موارد حادتر، منجر به بروز من امدهایپ نیبود. ا میخواه زآمیناگوار و مخاطره

 دیتهد یرچشمگی طور به را هاملت -یجهان حتی -ایو منطقه یمل تیکه امن شودیم یدیشد

منطقه  نیا به یکه تعلق یگانگانیمتاسفانه از زمان هجوم ب زین نی( فلسط1392 ،ی)ساجد. کندیم

و  گانگانیب بتوان گفت که اگر دخالت دشای. است شده زابحران هایاستیس نیچن ینداشتند، قربان

 حقوقی -یاسیس ییتوانا ورکش نیمنافع خود نبود، ا یدر راستا نیآنان از فلسط هایاستفادهءسو

 .ددییحل مسائل خود را داشت و امروزه رنگ آرامش را به خود م

جماع ( بنا بر اشدیمحسوب م گانهیو ب یرونی)که خود، عامل ب تیامن یشورا 181قطعنامه 

 تالحیص هاتنش و هابحران کاهش خصوص در تنها نه ها،از دولت یاریعلوم مذکور و بس یعلما

 (1388 ،یننمود. )دهقا فایمنازعات ا دیو تشد هایناامن شیرا در افزا ینداشت، بلکه نقش مهم

 ینظام یهایردرگی و هاآغاز جنگ -1-1-3

 ن،یفلسط یاسیس یایهمچون عدم انطباق مفاد قطعنامه با جغراف یلیکه به دال یامدیپ نینخست

عدم اتخاذ  ها،ستیونیصه یقانون ریسازمان ملل در خصوص تجاوزات و اقدامات غ یریگعدم موضع

                                                           
ها را نیز در بر باشد که مفاهیمی چون ایالتفدرال، نوعی از حاکمیت بر مبنای توزیع قدرت در پهنه جغرافیایی کشور می نظام سیاسی - 1

 گیرد.می
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 .باشدیم یتیامن هایبحران و هابود، شروع جنگ زین ینبیشیعادالنه و... قابل پ یاستیس

 یاریبس یشد، از نظر مسلمانان منطقه و حت لیکشور اسرائ یرگیکه منجر به شکل 181قطعنامه 

 نیهم. شدیم ریتعب انینیآشکار و سلب حقوق مسلم فلسط یبه عنوان تجاوز گر،ید یاز کشورها

 هایجنگ سبب، سلسله نیبود. بد یکاف لیبه اسرائ یتهاجم نظام یآنان برا یکیدئولوژیا یرگیموضع

 شکل گرفت. 1948از سال  یعرب یو کشورها لیاسرائ

 یعرب یکشورها یو ائتالف نظام لیاسرائ 1948جنگ  -1-1-1-3

 نیآغاز شد. ا 1948مه  14 یعنی لیروز اعالم استقالل اسرائ یجنگ، درست فردا نینخست

شکل  منیاردن، لبنان، عراق، عربستان و  ه،یمصر، سور ن،فلسطی -لیاسرائ یهاکشور نیجنگ ماب

شدت گرفت و  هایریدرگ ت،یامن شورای توسط بساعالم آتش رغمیجنگ عل نیا یگرفت. ط

اعراب ادامه داشت و سرانجام  گرید هاینیسرزم یو برخ المقدستیتا غرب ب هایلیاسرائ یشرویپ

جنگ  نی( ا1399: 1948جنگ  ن،ی. )دانشنامه فلسطافتی انیپا 1949در  نهایی بسبا اعالم آتش

 را به همراه داشت: لیتبعات ذ

 مجاور؛ یو هجرت آنان به کشورها انینیاز فلسط یاریبس ی( آوارگالف

 آنان؛ نیسنگ هایو خسارت نیدر طرف یو مال یجان دی( تلفات شدب

 آنان باشد؛ تیکه منجر به رضا نیطرف یبرا ایجهی( عدم اتخاذ نتج

دوباره امالک از دست  یبر اعطا یتحت عنوان حق بازگشت، مبن تیامن یشورا 194( قطعنامه د

 یونیسیکم 194قطعنامه  یط گر،ید ی. از جهتدگاندیبیپرداخت خسارت )غرامت( به آس ایرفته و 

 3 ندگانیمتشکل از نما ون،یسیکم نیشد. ا لیدر سازمان ملل تشک نیمصالحه فلسط جادیا یبرا

 ها،نیسرزم موضوع حق 3حول محور  ونیسیکم نیبود. ا هیفرانسه و ترک کا،یمتحده آمر االتیکشور ا

به  ونیسیکم نیا قاتیتحق گاهچی. البته، هکردیم تیالمقدس فعالتیب تیآوارگان و موقع تیوضع

 .دیمد نظر نرس جهینت

 و بحران سوئز 1956جنگ  -2-1-1-3

جنگ که به بحران  نیو مصر بود. ا لیاسرائ انیداد، جنگ م یکه در منطقه رو یجنگ نیدوم

که حکومت جمال عبدالناصر یهمراه بود. به طور زیو فرانسه ن ایتانیشهرت دارد، با مشارکت بر زیسوئز ن

دول  یبرا ندیناخوشا یتیوضع گرید یو از سو لیاسرائ یمل تیامن یبرا یدیدر مصر به عنوان تهد

 (1956اکتبر  29به مصر شد. ) لاسرائی جانبههمه یمذکور، منجر به حمله نظام

مصر، با  هیعل یستیائتالف صهون تیجنگ که با هدف تصرف کانال سوئز بود، پس از موفق نی

( اگرچه 1384،ی. )قاسمافتی انیپا 1957نوامبر  24سازمان ملل در  عمومی مجمع سبفرمان آتش

 یمبنابر  هاستیونینبود، اما جرقه شروع آن را صه نیو فلسط لیاسرائ انیم مایجنگ مستق نیا
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 دوباره هستند زدند. یمصر به دنبال انتقام و شروع جنگ نکهیتصور ا

 لیاسرائ یروزه و توسعه ارض 6جنگ  -3-1-1-3

خصوص  در 1ونیبن گور دیویداشت. د ستیونیصه یاسیس شهیدر اند شهیر قت،یجنگ در حق نیا

 ستین یکنون نیسرزم 2لیاسرائ یقیحق یگفته بود که قلمرو ترشیپ ل،یاسرائ یکیدئولوژیآرمان ا نیا

 (1352 ،یونسیتا فرات گام بردارند. ) لیبه ن یابیدر خصوص دست ستیبایم انیهودیو 

 نیا 1967ن ژوئ 5 خیو مصر، سرانجام در تار لیاسرائ انیم هایمجدد تنش شیرو با افزانیاز ا

 هیو سور مصر، اردن یهاآغاز شد. طرف مقابل، ائتالف کشوربه مصر  لیاسرائ ییجنگ با حمله هوا

روز و  6 از پس زیجنگ ن نی. اگرفتیقرار م تیمورد حما زین یعرب یکشورها ریبود که البته از سا

 یتوسعه ارض مسلم غرب قرار داشت، منجر به تیرد حمامو یحاتیکه از لحاظ تسل یلیاسرائ یبا برتر

 . دیمنطقه گرد یکیتیدر ساخت ژئوپل یراتییتغ جادیو ا یستیونیصه میرژ

 پوریک ومیجنگ  -4-1-1-3

در  رپویک ومیجنگ  ،یعرب یو کشورها لیاسرائ انیرخ داده م هایاز سلسله جنگ گرید یکی

که  هیجنگ مصر و سور نیاست که در ارتفاعات جوالن و شرق کانال سوئز آغاز شد. در ا 1973

را در  لیئروزه( از دست داده بودند، مواضع اسرا 6)جنگ  یجنگ قبل یخود را ط نیاز سرزم یبخش

 مان مللساز ن،یطرف ینظام هاییریبرده شده مورد تهاجم قرار دادند. در خالل درگ ممناطق نا

 25 خیره در تارروز، باالخ 3نشد. پس از  ییبار اول اجرا برای بسآتش نای اما کرد؛ اعالم بسآتش

جنگ،  نیر اذکر د انیو شا ی. مسئله اصلافتی انیبرقرار شده و جنگ پا نیطرف انمی بساکتبر آتش

ائتالف  هاینگجسلسله  انیپا یبرا اینهیزم توانیرا م پوریک ومی. جنگ باشدیپس از آن م یامدهایپ

 افتاد: منطقه در یمهم یاسیجنگ، اتفاقات س نیا افتنی انیدانست؛ چرا که پس از پا لیبا اسرائ یعرب

بود. مصر به  لیدر خصوص اسرائ هایدر راهبرد مصر رییمسئله مورد توجه، تغ نیلف( نخستا

شده بود،  لیتحم نیکه بر طرف ینیو تلفات سنگ نهیکه پس از چند جنگ پر هز یهمراه ائتالف عرب

 نهیزم و ادهد رییرا تغ لیخود به مسئله اسرائ کردینوع رو ابند،یدست  3خود یاسینتوانستند به اهداف س

 هایمانیپ از هاییو... نمونه 5اسلو مانیپ 4دیویکمپ د مانیفراهم آوردند. پ هاستیونیصلح با صه یرا برا

 (1379 ان،یسیعرب منعقد شد. )سرک یو کشورها لیاسرائ انیهستند که م یصلح

                                                           
 نخست وزیر وقت اسرائیل - 1
 هابنا بر نگرش صهیونیست - 2
انجام دادند؛ اما نه تنها در آرمان  لیاسرائ یدولت نوپا یو نابودساز نیفلسط یاشغال یاراض یرگیبازپس هدف با را هاجنگ نیا یائتالف عرب - 3

 شدند. زین لیاسرائ یخود موفق نشدند، بلکه منجر به توسعه ارض یاسیس
 شد. و با میانجیگری آمریکا به منظور برقراری صلح میان طرفین منعقد 1978کمپ دیوید، پیمانی سیاسی میان اسرائیل و مصر بود در سال  - 4
 که منجر به رسمیت شناخته شدن طرفین توسط یکدیگر شد. 1993سیاسی میان اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین در پیمانی  - 5
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کاسته  جیبه تدر لیاز مواضع تند اعراب در خصوص اسرائ د،یویکمپ د مانیب( پس از انعقاد پ

را به  لیقرارداد، مصر اسرائ نی. پس از اافتندی رییتغ زین سمیونیمبارزه با تجاوزات صه انیشد و متول

اند. از انجام داده ااقدام ر نیا زین یعرب یهااز کشور گرید یشناخت و به مرور تا کنون، برخ تیرسم

 قلمداد کرد. لیبا اسرائ یبر منازعات ائتالف عرب یانیپا توانیرا م پوریک ومیرو جنگ نیا

در چند جنگ که به اشغال ارتش  یری)محور درگ نایس یصحرا لیمصالحه، اسرائ نیا یج( ط

 ی)مثل جوالن و مناطق یاشغال یاز اراض گرید یگرداند؛ اما برخدرآمده بود( را به مصر باز  ستیونیصه

 محسوب شدند. لیاسرائ نیاز سرزم یاز اردن( همچنان جزو

قطعنامه  نهاد در قبال نقض آشکار نیا ،طرفییو سازمان ملل بر ب تیامن یشورا یادعا رغمید( عل

 تیرا به وضع المللینیب ینگرفت و مرز ها یمیدولت، تصم نیا یو توسعه ارض لیتوسط اسرائ 181

 !کردیهم م تیحما لاسرائی اقدامات از نظران،خود بازنگرداند؛ بلکه بنا بر اذعان اجماع صاحب یقبل

 هایجنگ یکه ط دیجد یبه تصرف اراض تیکار نبود. عدم کفا انیپا لیاسرائ یاما سازش اعراب، برا

که منعقد شد،  یبود. معاهدات صلح ینبیشیقابل پ یبه دست آمده بود، رفتار لیاسرائ یکور برامذ

 جادیا یراتییتغ ریدرگ نینشد؛ بلکه تنها در طرف انهخاورمی در منازعات و هاکشمکش انیمنجر به پا

 کرد.

 با لبنان لیجنگ اول اسرائ -5-1-1-3

 ینیفلسط جنبش نیا انیم هایییری، درگ1964در  نیفلسط بخشیسازمان آزاد لیاز تشک پس

 بود هاکه مدت لی. اسرائدادمی در جنوب لبنان رخ هایریدرگ نیاز ا یشکل گرفت. بخش لیبا اسرائ

 نیبه جنوب ا 1982ژوئن  6سرانجام در  کرد،یخود حمله به لبنان را تصور م یاسسی آرمان در

 مقاومت جبهه امل، جنبش اهلل،لبنان )سازمان حزب یجنگ، جبهه اسالم نیا یهجوم برد. ط ورکش

 لیجنگ، اسرائ نیشتافتند. در ا نیفلسط بخشیسازمان آزاد یاریبه  ه،ی( به همراه ارتش سورملی

 انیکه م یمذاکرات یاز لبنان نفوذ کرد. سرانجام در سپتامبر همان سال، ط هاییو بخش روتیتا ب

از  زیجنگ ن نای. شد برقرار بسحافظ صلح صورت گرفت، آتش یهاروین یگریانجیو با م نیطرف

 مهم بود: امیچند پ یحاو ،یکیلحاظ استراتژ

 یهارونی شد؛ روبهرو یدیبار با دشمنان جد نیا لی. اسرائهایریدرگ نیدر محور و طرف رییالف( تغ

بار به  نیهستند، ا رانیا یاسالم یجمهور یو معنو یماد تیکه تحت حما یمحور مقاومت اسالم

ائتالف  گر،ید انیبشدند. به  انینما لیاسرائ هیعل یتیامن -ینظام دیتهد نترییو جد نیتریعنوان اصل

 گاهیجا هایلیاسرائ در تصور ،یکیتجربه کرده بود، از لحاظ استراتژ لیجنگ را با اسرائ نیکه چند یعرب

 !تریداد؛ البته به طور جد یخود را به محور مقاومت اسالم

 ی. اگرچه برالیاسرائ کیاز اهداف استراتژ یکیو منازعه با لبنان، به عنوان  یریب( شروع درگ
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 یبخشساف )سازمان آزاد هاییریدرگ قتیداشت، اما در حق یگرید لیشروع جنگ دل لیاسرائ

 لبنان گام بردارد.  هاینیتصرف سرزم یبرا لیبود تا اسرائ ای( بهانهنیفلسط

در ساخت منطقه  یکیتیژئوپل رییتغ کیجنگ، به عنوان  نیاز ا یکردن ائتالف عرب یج( شانه خال

خود در قبال  یخارج استیدر س گریاردن و مصر د ،ی. عراق، عربستان سعودرفتیبه شمار م

از لبنان( در  تیحما ی)برا یرا اتخاذ نکردند. عدم مشارکت ائتالف عرب ایراهبرد خصمانه ل،یاسرائ

 .اندداده رییتغ لیاسرائ هیمواضع خود را عل یطور جدجنگ، نشان داد که آنان به  نیا

 لبنان اهللروزه با حزب 33جنگ  -6-1-1-3

روزه  33خود تا کنون را جنگ  تیاز لحظه اعالم موجود لیجنگ اسرائ نتریبتوان مهم دیشا

 یدیجد هایو افق اریبس هایچالش د،یطول کش 2006اوت  14تا  هیژوئ 12جنگ که از  نی. ادینام

 یامدهایپ نتری( از مهم1387 ،یو مراد یعیگشود. )شف ایمنطقه گرانیو باز ریدرگ نیطرف یرا به رو

 اشاره نمود: لیبه موارد ذ توانیجنگ، م نیا

جنگ محسوب  نیا امدیپ نتریخود، به عنوان مهم یدر اهداف راهبرد لیاسرائ یالف( ناکام

تصور  فیضع یجنگ به عنوان دشمن نای در را( اهلل که طرف مقابل خود )حزب لی. اسرائشودیم

سازمان  نیکامل ا نابودی و لبنان اهلل در خلع سالح حزب یسع کایآمر تیبا اتکا به حما کرد،یم

از توان  یمیحجم عظ یریبه کارگ رغمیداشت که عل یو عضو محور مقاومت اسالم نظامی شبه

 خود، ناکام ماند. ینظام

 نظامی کارشناسان منظر از اهلل توان حزب رگیچشم تیو تقو لیاسرائ ینظام نیب( تزلزل دکتر

 لیکه به دل لیاسرائ ینظام نیبرخوردار است. دکتر یاریبس تیبود که از اهم یگرینکته د ،یتیو امن

 جیااست، پس از کسب نت لیاسرائ یمل یبخش استراتژ نیتردولت، مهم نیا یبقا محور تیماه

سوال رفت.  ریز اییبه طور جد ،نظامی سازمان شبه کیدر شکست  یجنگ و ناکام نیدر ا فیضع

 میرژ نیا یتیو مقامات امن یروزه، فرماندهان ارشد نظام 33در جنگ  لیاسرائ کیشکست استراتژ

 انعنو به اهلل حزب گرید یکنند؛ از طرف یخود بازنگر ینظام نیرا بر آن داشت تا در خصوص دکتر

 از را العادهفوق یجهان قرار نداشت، عملکرد هایدر زمره ارتش یکه حت نظامی شبه یروین کی

 جنگ نشان داد.  نای در خود

 یدیتهد نکهیبر ا یمبن ل،یبه اسرائ رانیا یاسالم یجمهور میمستق ریو غ یجد امیج( ارسال پ

را  میرژ نیکامل ا یدر منطقه شکل گرفته است که نابود یستیونیصه میرژ هیو قدرتمند عل دیجد

از  ایمرحله توانیرا م ی( محور مقاومت اسالم1387. )انوشه، پروراندیخود م یاسیس شهیدر اند

 شهیدانست که اند انهینسبت به خاورم رانیا یاسالم یجمهور یکیتیژئوپل کردیو رو یکیدئولوژیبلوغ ا

 کرده است. یاتیرا عمل رانیا یستیونیضد صه
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در منطقه،  لیاسرائ یستیونیصه میو رژ رانیا یاسالم یو پنهان جمهور یابتیجنگ ن دید( تشد

آنان شکل  یدر راهبرد مل رییتغ جادیروزه و ا 33پس از جنگ  لیاسرائ ینظام نیکه با شکست دکتر

 یتیضد امن هایاتیبه عمل ،یرا از جنگ نظام لیاسرائ یکه تمرکز اقدامات نظام ایگرفت. به گونه

 رییتغ یابتیو جنگ ن یاسیس -یتقابل حقوق ،یروان هایاتیعمل ،یکیتیدر خاک دشمن، رقابت ژئوپل

بود که  افتهیدر خوبی به لبنان، اهلل روزه با حزب 33بعد از جنگ  لی( اسرائ1389 ،یداد. )ذوالفقار

است که محور  نیآن هم ا ودارد؛  یو اساس ایشهیتفاوت ر کی یبار، دشمن با ائتالف عرب نیا

از ائتالف  تریبه مراتب جد یخطر ع،یتش کیدئولوژیا تیاز ماه یبرخوردار لیبه دل یمقاومت اسالم

 هایرا همانند جنگ یجنگ نظام ست،یونیجهت مقامات صه نیاست؛ به هم لیاسرائ یبرا یعرب

 دادند. رییخود را تغ یو استراتژ دانستندیبرهه کارآمد نم نیدر ا لیاول اسرائ

 نیفلسط یو داخل یتیامن هایبحران -2-1-3

 نیو همچن یو ائتالف عرب لیاسرائ نیماب یسخت و نظام هایاز جنگ ایوقوع سلسله رغمیعل

)بعد از قطعنامه  لیکه از بدو استقالل اسرائ زین یگردی توجه مورد مسئله لبنان، اهلل با حزب لیاسرائ

که در  باشدیم اییتیامن هایسازمان ملل( تا کنون وجود داشته است، بحران تیامن یشورا 181

 3از  توانمی را هابحران نی( ا1397و همکاران:  یبه وجود آمدند. )موسو نیفلسط نیداخل سرزم

 قرار داد: یابیمورد ارز قیطر

تمرکز  ،یدر جنگ روان غاتیتبل ها،یخرابکار ،یکیاعم از مبارزات چر یتیامن هاییریالف( درگ

 ن؛یطرف یو... برا تیامن نیتام یبرا یاسیس

 ریتداب س،یپل زآمیمسلحانه، رفتار خشونت هاییریدرگ ،ینیمزاحمت در مراسمات د جادیب( ا

  ان؛ینیفلسط یو به خطر افتادن جان و ناموس و... برا نیدست دادن اموال، سرزم ازمحدودکننده، 

و مشابه آن،  راکتی حمالت ها،جنبش نیمبارزات مسلحانه ا ،یاسالم یهاجنبش لیج( تشک

حضور  سم،یونیضد صه هایمحور مقاومت از جنبش یو روان یاطالعات ،ینظام ،یاسیس تیحما

 .هایلیاسرائ ی( و... برانی)فلسط نیدر سرزم یمحور مقاومت اسالم

 نیفلسط یجنبش جهاد اسالم -1-2-1-3

 نیبود. ا یشکل گرفت، جهاد اسالم نیکه در فلسط سمیونیضد صه یجنبش اسالم نینخست

 میرژ یگرفته، نابود رانیا یخود را از انقالب اسالم یاسیو مرام س یدئولوژیکه ا یجنبش اسالم

خود را سرلوحه  یاسیس یایمنطبق بر جغراف نیمجدد کشور فلسط سیو تاس لیاسرائ یستیونیصه

 خود قرار داده است.

 یتیو امن یحاتیتسل ،یاسیس هیتغذ یاز محور مقاومت اسالم بایکه تقر یجنبش جهاد اسالم

 هاییریها درگبار ،یگروه شبه نظام نیکرد. ا تیاعالم موجود 1981بار در سال  نیاول شود؛یم
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 یاعضا زا یکیهم اکنون به عنوان  یتجربه کرده است. جهاد اسالم لیرا با اسرائ اییو نظام یتیامن

. ردد=یگمحسوب م لیاسرائ یبرا یاتیو عمل یوجود ثیاز ح یتیامن یبحران ،یمحور مقاومت اسالم

 (1394)سادات، 

 حماس یجنبش مقاومت اسالم -2-2-1-3

دارد، مقاومت  یو نظام یتیامن -یاسیس یتیفعال لیاسرائ هیکه عل یجنبش شاخص نیدوم

استوار بر مقاومت  اییدئولوژیا ،یمشابه جنبش جهاد اسالم زیحماس است. حماس ن یاسالم

 ی، آرمان مشابه1987خود در  تیبا اعالم موجود زیجنبش ن نیدارد. ا یزستی سمیونیو صه یاسالم

 تیماه لیخود، به دل یخارج استیتفاوت که حماس در س نیبا ا کند؛یدنبال م یمرا با جهاد اسال

( دارد؛ اما ی)به نسبت جنبش جهاد اسالم رانیا یاسالم یبه جمهور یکمتر شیگرا اشگرایییسن

 لگرانیاز تحل یاریبس دهیاز حماس، در عق یو محور مقاومت اسالم رانینامحسوس ا تیباز هم حما

 محرز است. یهانو ج ایمنطقه

 نیخودگردان فلسط التیتشک -3-2-1-3

 یبخششکل گرفت، سازمان آزاد لیاسرائ یستیونیصه میرژ هیکه عل اییجنبش اسالم نیسوم

شد. اما  سیتاس نیفلسط یبرا یبا توجه به راهبرد ائتالف عرب 1964سازمان در  نیبود. ا نیفلسط

که حماس و جهاد  ی. در حالگرددیساف باز م تیبه ماه گر،یآن با دو جنبش د ایشهیر زیوجه تما

متفاوت  یریساف در مس کنند،یحرکت م یمحور مقاومت اسالم یکیتیژئوپل لیدر ر یبه نوع یماسال

شد،  لیتبد نیخودگردان فلسط التیاسلو به تشک نامهمانیسازمان که پس از پ نیقرار دارد. ا

 کیدئولوژیو ا یاسیس ثیچه از ح یو محور مقاومت اسالم رانیا یاسالم یبه جمهور اییوابستگ

سازش را  زممکانی اکنونهم نیخودگردان فلسط التیندارد. تشک کیو لجست ینظام ثیح ازو چه 

 گرفته است. یادیخود فاصله ز ییو از مواضع مبارزانه ابتدا بردیبه کار م لیدر خصوص اسرائ

 گیریجهینت

و... جهان مطرح  یاقتصاد ،ینظام ،یاسیبالشک در ابعاد س یبه عنوان موضوع المللنیب حقوق

و  یآن منجر به برقرار یقیکه وجود حق شودیمطرح م ایبه عنوان مقوله المللنیاست. حقوق ب

 ینانسا ماتیشده و از بروز نامال المللینیب یها یو همکار ایمنطقه ییگراهم ،یصلح جهان شیافزا

حال  نیدر ع کند؛یم یریاستعمار و سلطه و... جلوگ سم،یجنگ، ترور ریآن نظ یعیو خسارات طب

شدن  مالیآن حوزه، سبب بروز نظام سلطه، پا ریدر تداب هاییبروز نقصان ایآن و  یقیعدم وجود حق

 .شودیم یتیامن هایسخت و نرم و بحران هایجنگ ها،حقوق ملت

و  یدولت ریسازمان غ کیوجود  ،یو جامعه جهان تیبشر یتحت لوا المللنیاحقاق حقوق ب

صلح  یدر برقرار ،یو گروه یاز منافع شخص یعار ریمواضع و تداب هیطلبد که در سایرا م یفرامل
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 نیچن تیباشد. در حال حاضر سازمان ملل متحد مسئول لدخی زاو مبارزه با مصائب بحران یجهان

 محوری و منفعت ایقهیبا توجه به مواضع گاها سل رسدیشده است که به نظر م یرا متول یهمم

 را ندارد. یموضوع نیقدرت اعمال اراده در چن تیخود، صالح

 نیسرزم تیو مسلمانان بر سر مالک انیهودی یخیمتحد در مناقشه تاردخالت سازمان ملل 

 سمیونیتحت عنوان صه انیهودی گراییکه با ظهور جنبش مل المقدستیب الخصوصیو عل نیفلسط

بر  یرا به خود گرفته است، گواه ترییوجه جد ریمسلمانان منطقه در قرن اخ کیدئولوژیو بلوغ ا

و  یرا به جهت مصالحه حقوق ایم، قطعنامه1947سازمان ملل در  تیامن یامر است. شورا نیا

 یالزم و ضوابط منطق هایتیفاقد صالح یلیدو گروه صادر نمود که بنا به دال نیا یبرا یاسیس

 به طور مختصر عبارتند از: لیدال نی. اباشدیم

، شامل: وجود تعارضات در متن قطعنامه با منشور سازمان ملل 181قطعنامه  یحقوق راداتیا -1

است؛ عدم وجود عدالت  یو داخل المللینیب یمرزها نقوانی کننده که نقض یبر نوع مرزبند یمبن

 ایو ثان دسپرده ش انیهودیبه  تیفیاز لحاظ ک یاراض نیکه اوال بهتر ایبه گونه ،یارض ماتیدر تقس

 نییگرفتن حق تع دهیناد نینداشت؛ همچن خوانیهم نیفلسط یاسیس یایبا جغراف یارض ماتیتقس

الزم در خصوص  ریو تداب ییدر مفاد قطعنامه؛ و نبود ضمانت اجرا نیملت فلسط یسرنوشت برا

 استحکام قطعنامه.

از گستره حوزه نفوذ در خالل  یناش هایزهی، شامل: تقدم انگ181قطعنامه  یاسیس راداتیا -2

 یفضا جادیبلوک غرب در جهت مبارزه با قدرت مقابل؛ ا یبرا یراهبرد یکشری اتخاذ سرد؛ گجن

 لهغرب به منز یآنان که برا یاسیاز بلوغ س یریبه منظور جلوگ نیمسلم یبرا یمحدود و خفگان

 تیبر حما دیکنترل موازنه قدرت در منطقه با تاک شد؛یم یخود تلق کیمنافع هژمون یبرا یدیتهد

 هایاز ظهور قدرت یریو جلوگ ایشدن به قدرت اول منطقه لیتبد یغرب برا یراهبرد کیاز شر

 زیاستعمارست هایجنبش تیکنترل و هدا ؛یاسالم کیدئولوژیا یهاکشور الخصوصیعل دیجد

و... بر  کایآمر یجهان تیو حاکم یرهبر یتحت لوا یجهان نینظم نو سازیادهیبه منظور پ همنطق

 . نیفلسط یاسیس یایجغراف هایمسائل و مولفه

مقاومت  هایو ظهور جنبش یاسیبلوغ س یبرا یتحت عنوان عامل توانیرا م 181قطعنامه 

مصالحه  میابییدر م انهیخاورم یاسیس یایجغراف یکرد؛ چرا که با بررس ریتعب زیمحور در منطقه ن

شکل  نیاو اتحاد مسلمانان داشته و  گراییدر هم سزاییب ریتاث ن،یفلسط یسازمان ملل برا یحقوق

شده است. به  زین دیو اعراب تشد لیاسرائ انیصلح م یهانامهمانیبعد از پ ،گراییاز هم یکیدئولوژیا

 یکرده و برخ دایپ یستیونیضد صه یتیمنطقه، ماه یاز کشورها یبرخ یکه اساس استراتژ ایگونه

 میرژ نیا هیرا عل همبارزه مسلحان زین یهمانند محور مقاومت اسالم سمیونیضد صه یهااز ائتالف
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در  توانینسبت به چند دهه گذشته را م انهیدر خاورم یمحرز راتییتغ نیچن شهی. ردهندیادامه م

را از روابط  یدیمنطقه دانست که شکل جد یاسیس یایتعارض آشکار قطعنامه مذکور با جغراف

است  یهیاست. بد ساختهمتحول  یرا به کل انهیخاورم یکیتیبه وجود آورده و ساخت ژئوپل المللنیب

منازعات و  دیو سازمان ملل، شاهد تشد ایمنطقه گرانیبه موقع باز تیریکه در صورت عدم مد

 بود.  مخواهی هابحران

 ،یجهان سمیرصلح در منطقه و مبارزه با ترو یبرقرار یسبب سازمان ملل متحد در راستا نیبد

 را سرلوحه خود قرار دهد: لیذ ریتداب ستباییم

قطعنامه  یجهت بازنگر ژهیو یقاتیتحق هایونیسیکم لیو تشک 181مفاد قطعنامه  هیلغو کل -1

 ن؛یفلسط یو حقوق یکیتیمجدد اوضاع ژئوپل یمذکور و بررس

 آن؛ یاسیس یایبا محور جغراف نیفلسط ینیاز تعصب محدوده سرزم یو عار یعلم ق،یدق یبررس -2

مجدد  نیآن، به منظور تدو دکنندهیتشد ایعوامل موثر و  ل،یمنازعات، دال لیو تحل هیتجز -3

 منطقه. اتیمنطبق با واقع یاقطعنامه

 الملل؛نیاز منظر حقوق ب نطرفی تجاوزات و هاجرم ییو شناسا یبررس -4

پرداخت  یبرا شانتیو اعمال محکوم نیمتجاوز یبرا یاسیو س یو مجازات قضائ هیتنب -5

 )که طرف مقابل متحمل شده است(؛ یو مال یغرامت و جبران خسارات جان

انتخابات به  یبرگزار رینظ ییهازمیملت منطقه؛ با مکان یسرنوشت برا نییحق تع یاعطا -6

 مطلوب با حداقل مناقشات؛ یاسیبه نظام س یابیمنظور دست

 بر اتکا با هاحقوق ملت یو جزئ قیبازدارنده از تجاوزات مجدد و شرح دق ایقطعنامه نیتدو -7

 عدالت؛

بر خواست و اراده ملت منطقه به وجود  یکه مبتن دیجد یاسیشناختن نظام س تیبه رسم -8

 آمده باشد؛

 .دیجد یاسیاز نظام س ،یشخص ای یگروه یاسیس قهیعادالنه و فاقد هرگونه سل تیحما -9
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 فارسی منابع

 کتب

 دیانتشارات مروار :تهران ،یاسیدانشنامه س(، 1389) وشیدار ،یآشور -

 انتشارات سمت :تهران ،رانیا یاسیس یایجغراف(، 1382) محمدرضا ا،نیحافظ -

 یانتشارات پاپل :مشهد ،کیتیژئوپل میاصول و مفاه(، 1384) ............... -

 انه،یخاورم هایمسائل و چالش ژهوی: اول جلد – انهیخاورم(، 1383)ی قاسم ذاکر دیو سی عباس نادر -

 ابرار المللینیب قاتیمطالعات و تحق یموسسه فرهنگ :تهران

انتشارات  :تهران ،کایآمر یخارج استیو س لیاسرائ یالب(، 1392مهران و نصر ) یغالمرضا منتظم -

 ترایم

 انتشارات گنج دانش :تهران ،یعموم المللنیحقوق ب(، 1399) محمدرضا ،یگدلیب یائیض -

 انتشارات سمت :تهران ،یاسیس یایجغراف یمبان(، 1371) دره در،یرحیم -

 آراد کتاب :تهران ،رانیا یمناطق مرز شیآما(، 1397) و همکاران یموسو رنجفیم -

 انتشارات سمت :تهران ،کیتیفلسفه و کارکرد ژئوپل(، 1392) روزیمجتهدزاده، پ -

 مقاالت

 ،یستیونیصه میرژ نیدر تکو سمینقش ترور یبررس سم،یترور سم،یونیصه(، 1383محمدجواد ) ،یالوند -

 ، زمستان55، شماره زدهمی(، سال سنی)دانشگاه امام حس یعلوم انسان

سال  ،المللینیو ب یاسیس قاتی، تحقآن گرانیروزه لبنان و باز 33جنگ (، 1388) میانوشه، ابراه -

 بهار، 1شماره  ،اول

راه  یبرا یراه حل دو دولت و مالک یمبنا نیفلسط میقطعنامه تقس(، 1388) درضایحم ،یدهقان -

 ، زمستان4، شماره23دوره  ،یخارج استیس ،پرسیحل همه

، پژوهش ملل در قبال محور مقاومت لیاسرائ یتیو امن یخارج استیس(، 1397) الدیزبردست، م -

 زییپا، 35، شماره آبان

 کایمتحده آمر االتیا یخارج استینقش س یبررس(، 1396) فردیمیکر نیو حس بهمییسجاد  -

 یاسیحقوق و علوم س یکنفرانس مل نی، اولسپتامبر 11پس از حوادث  یدر گسترش اسالم هراس

، شماره ایمنطقه هایپژوهش ،انهیخاورم هیعل لیاسرائ داتیتهد(، 1389) دمحمدیس ،یذوالفقار -

 ، بهار3

 نیفلسط یمقاومت اسالم هایبا جنبش رانیا یاسالم یروابط جمهور(، 1394احمد ) دیسادات، س -

 4، شماره 4جهان اسالم، دوره  یاسی(، فصلنامه مطالعات سیبر جنبش جهاد اسالم دی)با تاک

دوره  الملل،نیمطالعات روابط ب ،گانهیب هایو دخالت قدرت هیبحران سور(، 1392) ریام ،یساجد -
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 پاییز ،24 ، شماره6

 ،رانیا یاسالم یجمهور یمل تی)ناتو( بر امن یشمال کیآتالنت مانیپ ریتاث(، 1388) نیحس ،ییعال -

 ، زمستان23 ، شمارهسال هفتم ران،یا ییایانجمن جغراف

 رانیا استیو س لیاعراب و اسرائ نیب 1956حران کانال سوئز جنگ (، ب1384) عباس ،یقاسم -

 36 شماره، معاصر خی، تاردر قبال آن

، دوره  است،یفصلنامه س ،لیاسرائ ندهیآن بر آ ریو تاث سمیونیصه(، پست 1388حاکم ) ،یقاسم -

 4شماره 

مطالعات فصلنامه  ،لیاسرائ ندهیو آ سمیونیگفتمان پساصه(، 1393) یجنتاحسان و  یسهرابمحمد  -

 ، پاییز27 ، شمارهالمللنیروابط ب

 ،رانیا ایمنطقه تیروزه لبنان بر موقع 33جنگ  ریتاث(، 1388) یمراداحمد و  یعیشفنوذر  -

 ، بهار1، شماره سال اول ،المللینیو ب یاسیس قاتیتحق

 


