
 
 
 
 

  ن را در هم شكستيفلسط

  !اهي
. روبروشد يمهم ياسي،  با تحوالت س

ه دولت يد مبارزه مسلحانه عل

ش يپ يل شد و رزمندگان حت

گسترده  يبانين با پشتيملك حس

 ،»يروزيانقالب تا پ«: نت داده بود

، يواريد  ين شعارهايدر كنار ا. »

به قتل  يويا در بوليبه دستور س 

كه آسمان را  يبا مسلسل هائ  ي

 يه عموميكنگره اتحاد .كردند ي

 يدانشجو يو از جمله تعداد يخارج

دل ياز ف ين نشست، نقل قول هائ

 ين خوانده شد، نوشته هايم يفانون و هوش

شهرك هفته  يان خزان، بر روين پا

همه قدرت «و شعار  ١٩١٧ادآور عطر پتروگراد در سال 

ط ياردن، در شرا درن، يچپ فلسط

 
   ٢٠٢٠ سپتامبر: ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

فلسط يانقالب يئت حاكمه اردن آرمانگرائيش،  ه

يسپتامبر س خاطره
،  با تحوالت س١٩٦٧در سال  ليجهان عرب پس از شكست از اسرائ

د مبارزه مسلحانه عليتشد يها برا ين دگرگونياز ا ينيمختلف فلسط

ل شد و رزمندگان حتيان تبدينيپشت جبهه فلسطاردن به . اده كردند

ملك حس. ز ساقط كننديرا ن يهاشم يكردند كه پادشاه

  .سركوب كرد ينيدها را به صورت خون

  )Orient xxi( "٢١شرق " ينترنتير رووزنامه ا

نت داده بوديز ١٩٧٠تخت اردن را در ماه سپتامبر يپا* انام ي

»!گذرد يان مت المقدس از اميراه ب«، »همه قدرت به دست مقاومت

 ١٩٦٧اكتبر  ٩گوارا كه در  "چه"رنستو ، ا»ك قهرمان

يدر وانت هائ ه بر سريان  مسلحِ كفيجنگجو. شد 

يم يطبا سرعت شهر را  يها گرفت، كوچه پس كوچه

)GUPS (خارج يچپ گرا ياسيبا حضور فعاالن س

ن نشست، نقل قول هائيدر ا. ، برگزار شددانه وارد اردن شده بودنيش مخف

فانون و هوش از فرانتس يبلند يت هايز روايدونگ و ن

ن پايدر ا. نددرر كيتنام را تفسيدر و ينگ توده ااپ درباره ج

ادآور عطر پتروگراد در سال ي،  يعده ا يوزد كه برا ي

چپ فلسط ياز سازمان ها يكيف حواتمه، رهبر يز نگاه ناا.  
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ش،  هيپنجاه سال پ

جهان عرب پس از شكست از اسرائ

مختلف فلسط يجناح ها

اده كردنداستف يعبران

كردند كه پادشاه يم ينيب

دها را به صورت خونين تهديها، ا يغرب

ر رووزنامه ايدم آلن گرِش،

  يروز عارفترجمه به

يوارهايدن شعار ها يا

همه قدرت به دست مقاومت«

ك قهرمانيچر« يپوسترها

 يده ميده بود، ديرس

گرفت، كوچه پس كوچه ينشانه م

( ينيان فلسطيدانشجو

ش مخفيكه كم و ب يهودي

دونگ و نمائوتسه  و كاسترو

اپ درباره جيم جيو نگو

يم يم معطريتپه، نس

.  بود» به دست شوراها



 
 
 
 

ن، مثل الكساندر يرابر مقاومت فلسط

كه  برد يبه سر م  يجهان يايكند و در رو

از  يشورش كرده اند، خود را بخش

خلق  يروزيادامه جنگ تا پ«نما در همان محل، 

ن را به يد به رزمندگان فلسطسنده، عشق خو

خواهم،  يك انقالب پرشكوه  ميمن 

ك زندان به كاخ يگر، از يد يبه اپرا

 يتلريه يپدربزرگ و مادر بزرگش در اردوگاه ها

همان گونه و  ، يريآن بم يكه بر رو

كردم، امروز خود  يم ساحسا ير

بهت زده ل يد كه در اثر شكست دردناك در برابر اسرائ

مصر جمال . ختيبرانگن كشورها 

از  يست ، بخشياليضدامپر يسم انقالب

ان و كارگران، به يبا تظاهرات دانشجو

گسترش با خواست افسرانِ مسئول شكست و 

حدود و » ديطبقه جد«ره دربا 

م يبه رژ ودتاك كي، يبيل درو، د

   .د
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رابر مقاومت فلسطد در بين بايم و ملك حسيبر يسر مبه » 

  .كرد، قدرت را رها كند يريك ها كناره گيكه به سود بلشو

كند و در رو ي، جهان سوم شورش ميا هانويره يدر امان، مثل  هاوانا، الجز

شورش كرده اند، خود را بخش ١٩٦٨كه از بهار  يجوانان دانشجو و كارگر غرب. 

نما در همان محل، يدان سركارگ ،ژان لوك گُدار. دانند

سنده، عشق خويه، نوكه ژان ژُن يكند، در حال يم يردار

من ! است يكا، جو انقالبيا تا آمرياز آس««: دهد يسر م

به اپرا يگر، از اُپرائيبه بانك د ين كه از بانكيآتش ي

پدربزرگ و مادر بزرگش در اردوگاه هاكه  ،ندهسيا فرانكوس، نوينآ. »)١

كه بر رو را دارد آن ن، ارزش ين سرزميا«: دهد ياد سر م

ريرا الجزا من خود كردند، يكسان ميكه اوراس  را با خاك 

  . »)٢( .كنم ي

د كه در اثر شكست دردناك در برابر اسرائيرس ين گردباد به جهان عرب

ن كشورها يدر اه طبقات حاكم يعل يدائيكه خشم ناپ يضربه هولناك

سم انقالبيوناليناس يها نورافكنن ياه، ياو در سور يعبدالناصر و متفق بعث

با تظاهرات دانشجو ١٩٦٨در طول سال م او يرژ ناصر و. ندوجهه خود را از دست داد

افسرانِ مسئول شكست و  مصر نسبت به يدادگاه ها انهيبرخورد مداراجو

 يبحث و جدل. مورد اعتراض قرار گرفت كي

ديسقدرت ربه حزب بعث در عراق . در گرفت» 

ديبه استقالل رس يمن جنوبيمسلحانه،   يجنگ يان داد و در پ
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» قدرت دوگانه«وجود 

كه به سود بلشو يكرِنسك

  

در امان، مثل  هاوانا، الجز

. باشده دگرگون يپااز 

دانند ين آرمان شهر ميا

ردارلمبيرا ف» نيفلسط

سر م يصورت ترانه ا

يبه شكل دسته گل ها

( جهد يم يدادگستر

اد سر ميكشته شدند، فر

كه اوراس  را با خاك  يزمان كه 

ياحساس م ينيرا فلسط

  

ن گردباد به جهان عربي، ا١٩٦٧در ژوئن 

ضربه هولناك. شده بود

عبدالناصر و متفق بعث

وجهه خود را از دست داد

برخورد مداراجو ليدل

يدموكرات يها يآزاد

» يسم ناصرياليسوس«

ان داد و در پيپا يپادشاه

  



 
 
 
 

 يف پادشاهين از تضعآنا.وارد صحنه شدند

با  ،ن سازمان هايا. نداستفاده كرد

. كردند شنهاديپاش  يكائيمرآل و متحد 

در هاوانا برگزار شد و هدفش  ١٩٦٦

  ).٣. (گرفتند يجابود، ) كاي

كند كه در  يم ياسر عرفات رهبر

آغاز  ١٩٦٥ه يل را در اول ژانويه اسرائ

ن يفلسط يآزاد يجبهه خلق برا. 

ن يفلسط يآزاد يك خلق براين انشعاب كرد، جبهه دموكرات

 ينيك فلسطيعرب كه جورج حبش، 

 ياو اتحاد عرب يديمد يمدت ها 

سم ينيلن-سميناصر بود و سپس به ماركس

ست ياز الفتح ، خود را مائوئ ين كه جناح

 يكمك مال يتخت عربيا آن پاين 

ا جبهه يسته بود مثل گروه صاعقه كه به دمشق واب

ت ين سازمان در اثر وضعيا. س كرد

ن را به دست گرفت آ، كنترل ١٩٦٩

را  ينيان فلسطيمتعدد فدائ ين سازمان توانست سازمان ها
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  ل

وارد صحنه شدند يفدائ يبود كه سازمان ها يرمنتظره ا

استفاده كرد ت، سا ينيت فلسطياز جمع يميكه ن ن اردنياستقرار در سرزم

ل و متحد يدر مصاف با اسرائ يريانتقام گ يبرا ي

١٩٦٦ه يدر ژانو كنفرانس سه قاره كه يائيك و پوينام

يامر(» يانكيسم ياليامپر«ه ين، عليالت يكايا و آمريقا، آس

اسر عرفات رهبريالفتح  را  يعني ن سازمان، يعمده تر)  ٤(ن سازمان ها كدام اند؟ 

ه اسرائيات مسلحانه علين عملي؛ الفتح نخستن زمان چنان شناخته نبود

. ها شد ينين به دست خود فلسطيهمه فلسط ي

ن انشعاب كرد، جبهه دموكراتآكه از شاخه چپ 

عرب كه جورج حبش،  يست هايونالياز جنبش ناس انين جريا. ل دادند

مدت ها .رنديگ يشه مي، ره بوداد گذاشتيبنروت يدر ب، ١٩٤٨

ناصر بود و سپس به ماركسبا دانست و ابتدا طرفدار گفتمان  ين مي

ن كه جناحيانتقاد كرد، با ا» خرده بورژوا«و الفتحِ ] ناصر

ن يكوچك را كه از ا ياز گروه ها ياديد تعداد ز

مثل گروه صاعقه كه به دمشق واب. ن سازمان ها اضافه كرديز  بر ا

  .كه سرسپرده بغداد بود

س كرديتاس ١٩٦٤ن را جامعه عرب در سال يبخش فلسط

١٩٦٩ه يالفتح در فور .بدل شده بود يتوخال يدستگاه

ن سازمان توانست سازمان هايا. آن شد يئته اجرايس كم

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

لياسرائ شكست

  

رمنتظره اين شكاف غيدر چن

استقرار در سرزم يبرا

يمبارزه مسلحانه، ابزار

نامين سازمان ها در ديا

قا، آسياتحاد مردم آفر

  

ن سازمان ها كدام اند؟ يا

ن زمان چنان شناخته نبودآ

يكرد و خواهان آزاد

)FPLP (كه از شاخه چپ  يو گروه

)FDPLP( ل دادنديراتشك

١٩٤٨در سال  يحيمس

يفلسط يرا شرط آزاد

ناصر[س يئده و از ريگرائ

د تعداد زيبا. كرد ياعالم م

ز  بر ايكردند، ن يافت ميدر

كه سرسپرده بغداد بود يبخش عرب يآزاد

  

بخش فلسط يسازمان آزاد

دستگاهك خود به يبوروكرات

س كمياسر عرفات رئيو 



 
 
 
 

فا يخود را اخاص نقش  يهر سازمان

ژوئن  ٥ش از يبازگشت به اوضاع پ

 ٢٢ت سازمان ملل متحد مصوبه 

دن به آن را يرس راهتنها خواستند و 

اردن و  يپادشاهعرب، چه  يم ها

ات يش عمليد كه افزايرس يبه نظر م

 ٩٧از  ات،ين عمليتعداد ا. مقاومت است

تا  ١٨٨٧و  ١٩٦٩ات در سال ي

  ) ٥(. )ات سقوط كرد

ك روز يرزمندگان الفتح توانستند 

گاه ياز پا يكيخواستند  يها م يل

 يليمقامات اسرائ. دازره پوش از دست د

مارس  ٢٩كه روزنامه هآرتص در شماره 

ش از ياما، آن چه ب. كرد يمعرف» 

عرب  در  يك هاين بار، چرينخست

ار جوان، از يهزاران داوطلب، مرد و زن، اغلب بس

 يصفوف مقاومت ممدند و به آ 

را فراگرفت و الفتح  ينيفلسط يسازمان ها

  .جاد خواهد كرد

ست ين يتنام شماليست،  اردن هم و

ل تماس دارد يبا رهبران اسرائ يارتباط

به هد خوا يو نم –) ٦(د بر يمبه سر
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هر سازماندر آن، كه  داشت يچارچوب متحد شكننده ا ي

بازگشت به اوضاع پ يساده  يده ين سازمان ها، فراتر از اختالفات شان، ا

ت سازمان ملل متحد مصوبه يامن يشورا ٢٤٢همان گونه كه در قطع نامه (

خواستند و  يرا م» نيهمه فلسط يآزاد«آنان . )ان شده است

م هايآن ها را در مقابل رژ ينش انقالبين بيا. دانستند

به نظر م . داد ياو قرار م يت هايبه رغم حما ،حكومت ناصر

مقاومت است يژد استراتيئاز تا ياشغال شده حاك يدر كرانه باختر

يعمل ٢٤٣٢و  ١٩٦٨ات در سال يعمل ٩١٦به  

ات سقوط كرديعمل ٤٥، تعداد آن ها به ١٩٧١در سال (

رزمندگان الفتح توانستند . است ١٩٦٨مارس  ٢٠ان، نبرد كرامه در ينقطه اوجِ  قدرت فدائ

لياسرائ. در اردن مقاومت كنند يلياسرائ يكامل، در برابر زره پوش ها

زره پوش از دست د يل چند ده سرباز و تعدادياسرائ.  آن ها را نابود كنند

كه روزنامه هآرتص در شماره  يدر حال. شكست را كوچك نشان دهند

» لياسرائ يخ نظاميتار ين صفحه هاياه ترياز س

نخست يبرا: ن بودآن يكرد، وجه نماد يم ينيسنگ يرودرروئ

هزاران داوطلب، مرد و زن، اغلب بس.  كرده بودند يستادگيل سخت ا

 ياز غرب  م يگاه يو حت  يعرب يا كشورهاي ي

سازمان ها يروزيپ يسرمست. د بودت خويمقاومت در اوج محبوب

جاد خواهد كرديا يدر كرانه باختر» آزاد يه هايناح«

ست،  اردن هم ويتنام نين جنوبِ ويست، فلسطين يجنوب شرق 

ارتباط ين از راه هايملك حس. ل شودين تبدآكه به 

به سرا يس هيدر حاش يحت –االت متحده است ين محكم ا
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يورد ولآدر خود گرد 

ن سازمان ها، فراتر از اختالفات شان، ايا. كرد يم

( ندرا رد كرد ١٩٦٧

ان شده استيب١٩٦٧نوامبر 

دانستند يمبارزه مسلحانه م

حكومت ناصر  يحت چه

در كرانه باختر يكيچر

 ١٩٦٧در سال  مورد

(د يرس ١٩٧٠تامبر سپ

  

نقطه اوجِ  قدرت فدائ

كامل، در برابر زره پوش ها

آن ها را نابود كنند يها

شكست را كوچك نشان دهندن يدند ابعاد ايكوش

از س يكي«، آن را ١٩٦٨

رودرروئ يعدد كارنامه

ل سخت ايمقابل ارتش اسرائ

ينيفلسط ياردوگاه ها

مقاومت در اوج محبوب. وستنديپ

« يعده داد كه بزودو

  

 يايآس ،انهياما، خاورم

كه به  فتر يو احتمال نم

ن محكم اياز متفق يكيو 



 
 
 
 

ن يدر مصر، عمده تر يحت  يكياستراتژ

. شنهاد كرديت پيامن يشورا ٢٤٢

 يان نميفدائ يسازمان ها. رفتيسپس پذ

 به عنوانفقط  ن ها راآان   را انكار كرده  و 

از  يريجلوگ يبرا. ر سوال بردند

ه يمصر در بندر اسكندر يس جمهور

كه  -ندارد   باور )كايرامورخارجه وقت امر

از يمجدد ارتش مصر  به وقت ن 

ا خواست از آن ه يها را  رها نخواهد كرد ول

كند و نسبت به  يو غزه صحبت م

 دنيشن ازپس  ينيئت فلسطيه ،هر چند

قادر به  يفراگرفت كه كسها اردن را 

زد  يغرب يماهايه هواپيات عليعمل

، دختر ١٩٦٩ات در اوت ين عملي

 ٦گروه در  تايعمل. بودگوارا  »چه

كردند در و سه فروند را مجبور 

ماها را منفجر كردند و يان هواپيفدائ

 خته نشد و همهير يات خونين عمل

» نظم يبرقرار يبرا«به دست مقامات اردن داد تا 
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استراتژچ متحد يان، هينياما فلسط. كه به قدرت برسد

  .ندارند

٢٤٢قرارداد  يه يبرپا را ياالت متحده طرح مذاكرات

سپس پذ يلرد كرد و آن را ل ابتداياسرائ ،رفتندياردن و مصر آن را پذ

ان   را انكار كرده  و ينيت كنند كه حقوق فلسطيحما

ر سوال بردنديخود ناصر را ز ين حتيفلسط يرسانه ها. شناسد

س جمهوريدار رئياسر عرفات به دياست يبه ر ينيئت فلسط

رامورخارجه وقت امرينام وز(ح داد كه در كل، به طرح راجرز 

 يسازمانده ي، اما او برا  -ل  هم چند هفته بعد آن را رد كرد 

ها را  رها نخواهد كرد ول ينين، فلسطين داد كه در مقابل ملك حس

و غزه صحبت م يجاد دولت در كرانه باختريده اياز ا ياو حت

هر چند. كند يد ميابراز ترد» نيآزادكردن همه فلسط

ها اردن را  يرياز درگ يره ايزنجت برگشتند، اما يبا رضا

عمل يك سريدست به  »نيفلسط يآزاد يجبهه خلق برا

ياز ا يكيرهبر . كند ينيان فلسطيل را مجبور به آزادكردن زندان

چه«ش، ا يقهرماننماد بود كه ال خالد يبه نام ل 

و سه فروند را مجبور  ندما را ربوديشد و همزمان چهار هواپ يديسپتامبر وارد مرحله جد

فدائ .دندينام» فرودگاه انقالب« ان يفدائ كه نديد آ

ن عمليان اين كه در جريبا ا. ديدور جهان گرد »يآتش باز

به دست مقامات اردن داد تا  يداد بهانه اين رويآزاد شدند، ا
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كه به قدرت برسد اجازه دهد شبيرق

ندارند »دان نبرديم«كشور 

  

االت متحده طرح مذاكراتي، ا١٩٧٠در ژوئن 

اردن و مصر آن را پذ

حما ياز طرح ستندخوا

شناسد يم »پناهندگان«

ئت فلسطيك هيشكاف، 

ح داد كه در كل، به طرح راجرز يوضناصر ت. فتشتا

ل  هم چند هفته بعد آن را رد كرد ياسرائ

ن داد كه در مقابل ملك حسيناصر تضم. دارد

او حت .ن باشنديكه واقع ب

آزادكردن همه فلسط«آن ها  در  يتوانائ

با رضا ،حاتين توضيا

  .توقف اش نبود

  

جبهه خلق برا«، ١٩٦٨ه ياز ژوئ

ل را مجبور به آزادكردن زندانيتا اسرائ

 يساله ا ٢٥رزمنده 

سپتامبر وارد مرحله جد

د آدر اردن فرو ينيزم

آتش باز«ن يا يرهايتصو

آزاد شدند، اگروگان  صد چند

.دست به تهاجم بزنند



 
 
 
 

ن كرد ييتع  ينظام يامبر حكومتسپت

ن ها را به طور منظم شب آان بود و 

ن گذاشتند، ياز نفرات ارتش اسلحه بر زم

ژه لوموند، يك رولو، روزنامه نگار و فرستاده و

 ياو كارزار. واگذار كرده بود "لي

كرد كه خداناباور، دشمن  ياعتبار كند، آن ها را متهم م

 يكائيو آمر يان اروپائيهودي، يليمگر جوانان اسرائ

 يها همكار يليپادشاه كه خود با اسرائ

  .دونمه مقاومت استفاده 

به اسلحه  دستدر اردن مستقر بودند، 

ل و يد مداخله اسرائيش را روانه جبهه كند، اما در برابر تهد

. كرد يني، عقب نشيه پوشش هوائ

ش از سه برابر به يب(ش از سه هزار كشته داده بود 

تش آسپتامبر با اعالم  ٢٧ان را نجات داد و در 

 ٢٨اما، . رت داشتيها مغا ينيفلسط

قابل ملك مدر  يجه مانعيدر نت: درگذشت

  .وجود نداشت

ده است، مملو از يموزش ندآست، 

 يتباران م ينياز جمله فلسط يرش اهال

ر ينظ يسازمان هائ ياده خواهير ز
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سپت ١٥ل، در يكا و اسرائيآمر يبانينان خاطر از پشت

ان بود و يار فدائيفرستاد كه در اخت ير محله هائيتسخ ي

از نفرات ارتش اسلحه بر زم يكم يرزمندگان، تعداد يبرخالف  آرزوها

ك رولو، روزنامه نگار و فرستاده ويار. بودند ينيفلسط اردن، از سربازان

ياص"تباران  يرا به اردن يديكل يت هايشتر مسئول

اعتبار كند، آن ها را متهم م يرا ب ينيفلسط يبه راه انداخته بود تا كماندوها

مگر جوانان اسرائ(...) هستند  يافراط يان چپ گراي

پادشاه كه خود با اسرائ. »)٧(شركت نداشتند؟  "ينيان فلسطيه دانشجو

ه مقاومت استفاده يعل يبه عنوان استدالل »انيهوديحضور 

در اردن مستقر بودند،  ١٩٦٧كه از سال  يعراق يروهايكه بغداد داده بود، ن

ش را روانه جبهه كند، اما در برابر تهديه تالش كرد تا زره پوش ها

ه پوشش هوائه جهت ارائيسور ر دفاع وقتيوز ، كا و پس از امتناع حافظ االسد

ش از سه هزار كشته داده بود يب اردن، يكه نبردها بنا بر گزارش رسم

ان را نجات داد و در يجان فدائ، ناصر يگريانجي، سرانجام، م

فلسط يبا شكست نظامبه سود مقاومت امضا شد كه 

درگذشت يناگهان يدر اثر حمله قلب س جمهور ناصر

وجود نداشت ١٩٧١اردن در تابستان  »يپاكساز«ان بردن 

ست، مقاومت جوان ا. دارد يمتعدد يل هايها دل

رش اهالين ها موجب عدم پذآ يانظباط يبدون تجربه؛ ب

ر زيخود اغراق كرده و اس يروهاين يابيمقاومت در ارز
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نان خاطر از پشتيپادشاه اردن، با اطم

يو زره پوش ها را برا

برخالف  آرزوها. و روز بمباران كرد

از سربازان يكه شمار يدر حال

شتر مسئوليپادشاه ب«: سدينو يم

به راه انداخته بود تا كماندوها

ان چپ گرايهوديمانان يهم پخدا، 

ه دانشجوياتحاد"در كنگره 

حضور «ن يد از ارك يم

  

كه بغداد داده بود، ن يبه رغم قول

ه تالش كرد تا زره پوش هاينبردند؛ سور

كا و پس از امتناع حافظ االسديآمر

كه نبردها بنا بر گزارش رسم يطيدر شرا

، سرانجام، م)ها ينيگفته فلسط

به سود مقاومت امضا شد كه  يبس، قرارداد

س جمهور ناصري، رئ١٩٧٠سپتامبر 

ان بردن يپابه   ين برايحس

  

ها دل ينيشكست فلسط

بدون تجربه؛ ب يشوراست ول

مقاومت در ارز يگروه ها. شود



 
 
 
 

ز مقاومت موجب شد تناسب يناچ

ژه، يبه و. عرب، پربها دهد يج مردم كشورها

كامال متفاوت با  يط ارضيدر شرا

د يبا يمانجامد، ين از صحنه منطقه ب

التَل نخست  يوصف، ١٩٧١ رنوامب 

 و خ حمله كرديك مونيبه اردوگاه المپ

اش  ينظام يها ين در لبنان مستقر شد و توانائ

ن، يبه ضرر ملك حس ين كرانه باختر

نده مردم يتنها نما«ه به مثاب) ساف

اردوگاه «ز  يو ن يغرب يدر اروپا

خته ياز شوق در سراسر جهان  برانگ

اتخاذ كرد و  يانه روانه ايم يراهبرد

و  ين در كرانه غربيالت و سپس دولت فلسط

 يم يزندگ ديا تبعي ر اشغاليكه ز

انداخت،  يبه طپش م ١٩٧٠كه قلب جوانان جهان را در سال 

عدم اشتباه با نام كشور  يرباز، برا
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ناچ ياسيك و سيپلماتيتجربه د. ندشد »نيفلسط يآزاد

ج مردم كشورهايده گرفته و به بسيرا ناد ين الملل

در شرا يمناسب يو نظام ياسيس يمقاومت نتوانست فراتر از شعارها، استراتژِ

  .ن كند

ن از صحنه منطقه بيمقاومت فلسط يتوانست به نابود ين شكست كه م

 ٢٨ن سازمان در يا. كرداشاره  اهيسس سازمان سپتامبر 

به اردوگاه المپ ١٩٧٢اه، در سپتامبر يسپتامبر س. ر اردن را به قتل رساند

ن در لبنان مستقر شد و توانائيمقاومت فلسط. شد يليورزشكار اسرائ

ن كرانه باختريمقاومت در سرزم. لبنان متحد شد  يبا جنبش مل

ساف(ن يبخش فلسط يكسب كرد و كم كم، سازمان آزاد

در اروپا ياسيساف با گسترش اتحاد س. ت شناخته شد

از شوق در سراسر جهان  برانگ يكه موج ١٩٦٠دهه  يسال هاال پردازانه ي، گفتمان خ

راهبرد را كنار گذاشت و نقشه  يات خارجيو عمل ي

الت و سپس دولت فلسطيك تشكيجاد ياخواست ، ابتدا ١٩٧٣

كه ز يانينيفلسط يبرا» نانهيواقع ب«ن راه ياما تاكنون، ا

كه قلب جوانان جهان را در سال  يبانقال يها يآرمان خواه

  .است اوردهيبه بار ن

  

رباز، برايران از دياما، در ا. سندينو ي، عمان ميتخت اردن را به عرب

  .سندينو يا، آن را اَمان ميجغراف يعمان، در  مطبوعات و كتاب ها
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آزاد يجبهه خلق برا«

ن الملليو ب يمنطقه ا يقوا

مقاومت نتوانست فراتر از شعارها، استراتژِ

ن كندير تدويتنام و الجزايو

  

ن شكست كه ميا يدهاامياز پ

س سازمان سپتامبر يتاسبه ژه يبه و

ر اردن را به قتل رسانديوز

ورزشكار اسرائ ١١موجب مرگ 

با جنبش مل منتقل كرده،را 

كسب كرد و كم كم، سازمان آزاد ياسينفوذ س

ت شناخته شديبه رسم» نيفلسط

، گفتمان خ»يستياليسوس

يماربائيز هواپيبود، و ن

١٩٧٣پس از جنگ اكتبر 

اما تاكنون، ا. كردعنوان غزه  را 

آرمان خواه شتر ازيكنند، ب

به بار ن يجه ملموسينت

  

تخت اردن را به عربينام پا* 

عمان، در  مطبوعات و كتاب ها
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