
فعالیت های ضد صهیونیستی علمای مسلمان
آیا مردم فلسطین زمین های خود را فروخته اند؟

ادله قرآنی و فلسفه حمایت از فلسطین
مسئله فلسطین یک مسئله انسانی و حقوق بشری است

اهمیت مسئله فلسطین از منظر امام خمینی )ره(
گفت وگو| روز قدس باید تقابل حق و باطل را آشکار و تثبیت کند

اهمیت بیت المقدس و مسجد االقصی از منظر امام خامنه ای
روز قدس محور وحدت در جهان اسالم

گفت وگو| شکست اسرائیل نیازمند مقاومت در عرصه نظامی، فرهنگی 
و رسانه ای است

مبانی فقهی مسئله فلسطین از منظر امام خامنه ای
جایگاه روز قدس در جهان عرب

حمایت از فلسطین برگرفته از آیات و روایات است
چالش های فعلی و آینده پژوهی روز جهانی قدس

گفت وگو| صهیونیسم توطئه ای برای همه بشریت است

آنچهدراینشــمارهمیخوانید:
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ــکاســامی،در ــهممال ــزرگبشــمارندودرهم ــدسراب ــهمســلمانهاروزق ــدوارمک امی
روزقــدس،درروزجمعــهآخــرمــاهمبــارک،تظاهــرکننــد،مجالــسداشــتهباشــند،محافــل
ــارد ــکمیلی ــیی ــد.وقت ــادبزنن داشــتهباشــند،مســجدداشــتهباشــند،درمســاجدفری
جمعیــتفریــادکــرد،اســرائیلنمیتوانــد،ازهمــانفریــادشمیترســد.خداونــدانشــاءهللا

مــاراموفــقکنــدبــهاینکــهیــکروزیبرویــمودرقــدسنمــازبخوانیــم.

اینشمارهتقدیممیشودبهروحمطهرحضرتامامخمینی)ره(
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یــد  یکــی از ادعاهــای صهیونیســت  ها در مــورد اشــغال ســرزمین فلســطین، خر

ــای  ــطین زمین ه ــردم فلس ــه م ــد ک ــایعه کردن ــا ش ــت. آن ه ــطینیان اس ــای فلس زمین ه

پس گیــری  خــود را فروختنــد و بــا پــول آن خوش گذرانــی کردنــد و امــروزه خواســتار باز

ــود  ــج می ش ــایعه و تروی ــه ش ــا آنچ ــرا ب ــت ماج ــا حقیق ــتند. ام ــود هس ــای خ زمین ه

یب هــای مالــی از ســوی یهودیــان و بــا   مغایــرت دارد و فلســطینیان بــه رغــم فر
ً
کامــا

ــد. ــت کردن ــود مواظب ــای خ ــی ها از زمین ه ــادی انگلیس ــارهای اقتص ــود فش وج

ــم  ــر دون ــم )ه ــون دون ــدود ۲۷ میلی ــطین ح ــاحت کل فلس ــمی، مس ــار رس ــق آم طب

ــه  ــی ک ــوع زمین های ــد و مجم ــت( می باش ــب اس ی ــک جر ــع ـ ی  ۱۰۰۰مترمرب
ً
ــا یب تقر

یهودیــان تــا روز پایــان قیمومیــت انگلیــس در ۱۵/۵/۱۹۴۵ بــه دســت آورده بودنــد 

کمتــر از دو میلیــون دونــم یعنــی حــدود ۵/۶ درصــد کل مســاحت فلســطین بــود.

ــم توســط عرب هــای  ــون دون ــن دو میلی ــی یــک هشــتم ای ــه عبارت ــم ب 250 هــزار دون

ــع  ــه خل ــا در نتیج ــخت و ی ــیار س ــرایط بس ــا در ش ــه ی ــه ک ــروش رفت ــه ف ــطین ب فلس

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــای عرب ــت زمین ه حاکمی

ــر  ــطین را ب ــای فلس ــیعی از زمین ه ــاحت های وس ــس مس ــت انگلی ــت قیمومی حکوم

ــون  ــی دو میلی ــا مابق ــرار داد. ام ــان ق ــار یهودی ــت، در اختی ــاده دوم قیمومی ــاس م اس

دونــم کــه در اختیــار یهودیــان قــرار گرفتــه اســت، بدیــن شــرح اســت:

آیامردمفلسطینزمینهایخودرافروختهاند؟ اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

طبق آمار رسمی، 
مساحت کل فلسطین 
حدود ۲۷ میلیون 
دونم )هر دونم تقریبًا 
۱۰۰۰مترمربعـ  یک 
جریب است( می باشد 
و مجموع زمین هایی که 
یهودیان تا روز پایان 
قیمومیت انگلیس در 
۱۵/۵/۱۹۴۵ به دست 
آورده بودند کمتر از 
دو میلیون دونم یعنی 
حدود ۵/۶ درصد کل 
مساحت فلسطین بود.
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650 هــزار دونــم زمین هایــی اســت کــه یهودیــان در دوران حکومــت عثمانــی و در یک 

ــی(  ــری )حکومت ــد و شــامل زمین هــای امی ــه دســت آوردن ــی ب ــی طوالن مقطــع زمان

ــت  ــه دس ــاورزی ب ــه کش ــق دادن ب ــه رون ــه بهان ــا را ب ــن زمین ه ــان، ای ــود. یهودی می ش

آوردنــد. 300 هــزار دونــم توســط دولــت قیمومیــت انگلیــس باعــوض بــه یهودیــان 

داده شــد )اراضــی حکومتــی(. 200 هــزار دونــم نیــز در ازای مبالــغ ناچیــزی توســط 

دولــت قیمومیــت انگلیــس بــه یهودیــان داده شــد )اراضــی دولتــی(.

600 هــزار  دونــم زمین هایــی اســت کــه یهودیــان از تعــدادی از لبنانی هــا و ســوری ها 

کــه در فلســطین )مــرج بن عامــره، دره  الحــوارث،   حولــه و غیــره( مالــک زمیــن بودنــد 

ــداری کردند]۱[. ی خر

از بررســی آمــار بــاال روشــن می شــود کــه هفــت هشــتم زمین هایــی کــه یهودیــان بــه 

دســت آوردنــد، توســط افــراد غیــر فلســطینی بــوده اســت. افــزون بــر ایــن، آن هایــی 

کــه زمیــن خــود را فروختنــد و یــا دالالنــی کــه واســطه فــروش بودنــد، توســط ملــت 

فلســطین مجــازات شــده اند و هیــچ یــک از آن هــا جــان ســالم بــه در نبردنــد و عــده ای 

یختنــد. نیــز متــواری شــدند و بــه کشــورهای دیگــر گر

ــانی  ــاوی، کس ــدور فت ــا ص ــز ب ــی نی ــای دین ــا و هیأت ه ــاالنه علم ــای س اجاس ه

ــرده و  ــر ک ــد، تکفی ــهیل می کردن ــروش تس ــر ف ــا در ام ــد و ی ــن می فروختن ــه زمی را ک

ــد  ــه تنهــا در قبرســتان مســلمانان دفــن نمی شــوند بلکــه بای ــد می دانســتند، کــه ن مرت

یــم و بایکــوت شــوند. همایــش کشیشــان ارتدوکســی عــرب در  همه جانبــه تحر

ــت. ــابهی داش ــات مش ــز مصوب ــطین نی فلس

شــیوه های دســتیابی یهودیــان بــه زمین هــای فلســطینیان تــا قبــل از صــدور 

قطعنامــه تقســیم فلســطین

یهودیان اراضی خود را به چهار شیوه به دست آوردند:

شیوه اول:

۶۵۰ هــزار دونــم بــه عنــوان اقلیــت ســاکن در فلســطین کــه از صدهــا ســال قبــل آن را 

در اختیــار داشــتند کــه مقــداری از آن را بــا کمــک والیــان فراماســونر تــرک کــه دولــت 

ــد. بیــش از ۹۰درصــد  ــه دســت آوردن ــود ب اتحــاد و ترقــی آن هــا را منصــوب کــرده ب

از اعضــای ایــن دولــت یهــودی بودنــد. جمعیــت اتحــاد و ترقــی پــس از مدتــی علیــه 

»ســلطان عبدالحمیــد« امپراتــوری عثمانــی دســت بــه توطئــه زد چــرا کــه وی بــا تمــام 

ــرد. از  ــت می ک ــوری مخالف ــن امپرات ــن در ای ــب زمی ــرای کس ــان ب ــنهادهای یهودی پیش

ــدای  ــرد: اه ــام ب ــوارد ن ــن م ــوان از ای ــد می ت ــلطان ش ــه س ــه ب ــنهاداتی ک ــه پیش جمل

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

اجالس های ساالنه علما 
و هیأت های دینی نیز با 
صدور فتاوی، کسانی را 

که زمین می فروختند 
و یا در امر فروش 

تسهیل می کردند، 
تکفیر کرده و مرتد 

می دانستند، که نه تنها 
در قبرستان مسلمانان 

دفن نمی شوند بلکه 
باید همه جانبه تحریم و 

بایکوت شوند.
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ــون  ــم دی ــت تمت ــخصی، پرداخ ــاداش ش ــوان پ ــه عن ــترلینگ ب ــره اس ــون لی ۵ میلی

یایــی  امپراتــوری عثمانــی کــه بالــغ بــر ۳۳ میلیــون لیــره طــا بــود، ایجــاد نــاوگان در

ــک  ــون فران ــر ۱۲۰ میلی ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ــی ب ــوری عثمان ــت از امپرات ــرای حفاظ ب

طــا، اعطــای وام بــدون بهــره بــه میــزان ۳۵ میلیــون لیــره طــا بــه منظــور شــکوفایی 

ــدس.]۲[ ــی در ق ــگاه عثمان ــیس دانش ــی و تأس ــاد عثمان اقتص

شیوه دوم:

ــطین را  ــی فلس ــت اراض ــه قیمومی ــس ک ــت انگلی ــک دول ــا کم ــم ب ــزار دون ۶۶۵ ه

ــت: ــرار گرف ــان ق ــار یهودی ــیوه ها در اختی ــن ش ــه ای ــت ب داش

۱( نماینده دولت انگلیس ۳۰۰ هزار دونم زمین به آژانس یهود اعطا کرد.

۲( ایــن نماینــده همچنیــن ۲۰۰ هــزار دونــم زمیــن بــه قیمــت بســیار پاییــن بــه آژانــس 

ــود فروخت. یه

۳( دولــت ۱۶۵ هــزار دونــم اراضــی ســلطان عبدالحمیــد در مناطــق حولــه و بیســان 

را بــه آژانــس یهــود اهــدا کــرد.]۳[

شیوه سوم:

یــداری کردنــد. ایــن  یهودیــان ۶۲۵ هــزار دونــم را از فئودال هــای لبنانــی و ســوری خر

یه  ــا ســور ــاد شــام ی ــان و اردن جــزو ب یه، لبن ــی کــه فلســطین، ســور فئودال هــا زمان

یدنــد. وقتــی  بــزرگ و تحــت حاکمیــت دولــت عثمانــی بودنــد، ایــن زمین  هــا را خر

ــار  ــه چه ــرزمین ب ــن س ــد، ای ــغال کردن ــام را اش ــن ش ــورد و متفقی ــت خ ــه شکس ترکی

یه و لبنــان بــه اشــغال فرانســه و شــرق  کشــور یــا مســتعمره تقســیم شــد. ســپس ســور

اردن نیــز بــه اشــغال انگلســتان درآمدنــد و فلســطین هــم بنــا بــه توطئــه از قبــل طراحی 

شــده بــه قیمومیــت انگلســتان درآمــد تــا مقدمــه ای بــرای ایجــاد وطنــی ملــی بــرای 

یهودیــان باشــد.

شیوه چهارم:

ــده  ــه نماین ــه ای ک ــن ظالمان ــطین و قوانی ــت فلس ــت مل ــرایط و وضعی ــم ش علی رغ

انگلســتان در فلســطین وضــع کــرد و بیشــتر آن هــا بــه نفــع یهودیــان بــود، امــا مجمــوع 

ــس  ــود. هرک ــم ب ــد، ۲۶۱۴۰۰ دون ــه ش ــطینیان فروخت ــط فلس ــه توس ــی ک زمین های

زمیــن خــود را بــه یهودیــان می فروخــت خائــن محســوب می شــد و بیشــتر آن هــا بــه 

ــد.  ــای درآمدن دســت خــود فلســطینیان از پ

ــود را  ــای خ ــه زمین ه ــانی ک ــدام کس ــاره اع ــاری را درب ــان اخب ــای آن زم روزنامه ه

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

یهودیان ۶۲۵ هزار 
دونم را از فئودال های 
لبنانی و سوری 
خریداری کردند. این 
فئودال ها زمانی که 
فلسطین، سوریه، لبنان 
و اردن جزو بالد شام 
یا سوریه بزرگ و تحت 
حاکمیت دولت عثمانی 
بودند، این زمین  ها را 
خریدند.
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ــد.  ــر کردن ــد، منتش ــی می کردن ــان دالل ــه یهودی ــن ب ــروش زمی ــرای ف ــد و ب می فروختن

ــه  ــه )۱۹۳۷( روزنام ــماره ۲۸و۲۹ ژوئی ــان در ش ــه در آن زم ــری را ک ــا خب در این ج

ــه  ــت ب ــگام بازگش ــب در هن ــر دیش ــک نف ــم: »ی ــر می کنی ــد، ذک ــر ش ــرام منتش االه

منزلــش هــدف گلولــه قــرار گرفــت و تــرور شــد. ایــن شــخص بــه داللــی بــرای فــروش 

یاســت برخــی محافــل فراماســونری را کــه عقیــده  زمیــن بــه یهودیــان مشــهور بــود و ر

و افــکار صهیونیســت ها را ترویــج می کننــد، بــر عهــده داشــت. گفتــه شــد کــه علــت 

اصلــی تــرور ایــن شــخص دســت داشــتن او در انتقــال مالکیــت مســاحت گســترده ای 

ــت.«]۵[ ــوده اس ــان ب ــه یهودی ــطین ب ــای فلس ــن زمین ه ی از حاصل خیزتر

ــار  ــال ۱۹۴۷ در اختی ــل از س ــا قب ــان ت ــه یهودی ــی ک ــاحت زمین های مس

داشــتند]۶[

ایــن چنیــن یهودیــان مســاحت ۱۸۰۷۰۰۰ دونــم یعنــی ۶/۶ درصــد فلســطین و بــه 

یــق کســب  عبارتــی دیگــر ۱۹/۶ درصــد زمین هــای کشــاورزی فلســطین را از ایــن طر

. ند کرد

بنــا بــه مطالــب مذکــور ۶/۶ درصــد از مســاحت فلســطین بــه عبارتــی دیگــر 

۱۸۰۷۴۰۰ دونــم تــا ســال ۱۹۴۷ بــه شــیوه های مختلــف بــه دســت یهودیــان افتــاد. 

ــد،  ــر می کنن ــرب فک ــلمان و ع ــنفکران مس ــتر روش ــی بیش ــی، حت ــه برخ ــان ک همچن

یــد ایــن زمین هــا از فلســطینیان، آن هــا را بــه دســت نیاورده انــد. بلکــه  یهودیــان بــا خر

ــون های  ــا فراماس ــی ب ــتی پنهان ــه دوس ــق رابط ی ــی را از طر ــن اراض ــتر ای ــان بیش یهودی

ــت  ــه دس ــی ب ــوری و لبنان ــای س ــد از خانواده ه ی ــا و خر یتانی ــت بر ــرک و حکوم ت

ــامان  ــاع نابس ــال اوض ــول سی س ــا را در ط ــم از آن ه ــا۲۶۱۴۰۰ دون ــد و تنه آورده ان

ــد. یده ان ــطینیان خر ــان از فلس ــری یهودی ــارها و اغواگ ــادی و فش اقتص

ــه  ــم را ب ــی در آن واحــد ۴۰۰۰۰۰ هــزار دون ــواده لبنان تنهــا در یــک مــورد، یــک خان

ــان فروخــت. ایــن رقــم خیلــی بیشــتر از مجمــوع زمین هایــی اســت کــه خــود  یهودی

ــداد  ــم تع ــطینیان ه ــن فلس ــد. ای ــان فروختن ــه یهودی ــال ب ــول سی س ــطینیان در ط فلس

اندکــی بودنــد کــه بــه ســزای ایــن کار و خیانــت خــود رســیدند. ]۷[

عوامل تأثیرگذار در فروش زمین

ــه  ــن ب ــروش زمی ــطینی ها در دام ف ــی فلس ــد برخ ــث ش ــه باع ــی ک ــن عوامل ی مهم تر

ــد از: ــد، عبارتن ــان بیفتن یهودی

۱- فلســطینیان در ســال های اولیــه اشــغال فلســطین توســط انگلیــس منویــات 

یهودیــان را درک نکردنــد و بــا آن هــا بــر اســاس دســتورات دیــن مبیــن اســام بــه عنوان 

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

تنها در یک مورد، یک 
خانواده لبنانی در آن 

واحد ۴۰۰۰۰۰ هزار دونم 
را به یهودیان فروخت. 
این رقم خیلی بیشتر 
از مجموع زمین هایی 

است که خود 
فلسطینیان در طول 
سی سال به یهودیان 

فروختند. 
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یک اقلیت غیر مسلمان خوش رفتاری کردند.

۲- قوانیــن وضــع شــده در دوران قیمومیــت انگلیــس بــه هــدف فراهــم نمــودن زمینــه 

ــون آمــده  ــن قان ــه زمیــن وضــع شــد. در مــاده دوم ای ــان ب ــرای دســتیابی یهودی الزم ب

ــی،  ــف سیاس ــای مختل ــطین را در زمینه ه ــه فلس ــت ک ــئول آن اس ــت مس ــت: دول اس

اداری و اقتصــادی بــرای ایجــاد وطــن ملــی یهــود آمــاده کنــد.

یبنــده یهودیــان بــه زمین فروشــان بــه گونــه ای کــه آن هــا بــرای  ۳- وعــده وعیدهــای فر

هــر دونــم زمیــن ۱۰ برابــر قیمــت پیشــنهادی یــک عــرب می پرداختنــد کــه ایــن امــر 

ــت. ــان واداش ــروش زمین هایش ــه ف ــس را ب ــراد ضعیف النف اف

۴- یهودیان به نشر و ترویج مظاهر فساد از جمله شرب خمر و زنا پرداختند.

امــا ملــت فلســطین بــه اعــدام انقابــی معــدود افــراد پرداخــت کــه دســت بــه چنیــن 

ــد. ]۸[ ــی می زدن خیانت

چگونگی تصاحب بقیه سرزمین فلسطین

ــتند  ــا توانس ــل از ۱۹۴۷م. تنه ــا قب ــت ها ت ــد صهیونیس ــاره ش  اش
ً
ــا ــه قب ــان ک هم چن

ــرزمین  ــه س ــا بقی ــد، ام ــت آورن ــه دس ــف ب ــرق مختل ــطین را از ط ــاک فلس ۶/۶ از خ

ــن  ــد. اولی ــت ها درآم ــغال صهیونیس ــه اش ــوز ب ــای خانمان س ــی جنگ ه ــطین ط فلس

ــال ۱۹۴۸  ــی در س ــورهای غرب ــتیبانی کش ــا پش ــت ها ب ــار صهیونیس ــگ تمام عی جن

ــادی روی داد. می

ــطین  ــی فلس یخ ــرزمین تار ــاک س ــد از خ ــگ ۷۸ درص ــن جن ــت ها در ای صهیونیس

ــه اشــغال خــود در آوردنــد.  )مســاحت کل فلســطین: ۲۷ هــزار کیلومتــر مربــع( را ب

در ایــن جنــگ نابرابــر بیــش از یــک میلیــون و دویســت هــزار فلســطینی آواره و ۵۳۱ 

شــهر، روســتا و شــهرک بــه طــور کامــل بــا خــاک یکســان شــدند. همچنیــن در ایــن 

ــت  ــورت گرف ــطینیان ص ــه فلس ــین علی یاس ــه دیر ــادی از جمل ی ــای ز ــگ قتل عام ه جن

و طــی آن هــا هــزاران فلســطینی بــه خــاک و خــون کشــیده شــدند.

یــب شــده و بــه مراکــز عیــش و نــوش، قمارخانــه  از ســوی دیگــر، صدهــا مســجد تخر

ــه قــدس  ــن جنــگ تنهــا ۲۸ درصــد فلســطین از جمل ــل شــدند. در ای ــاره تبدی و کاب

شــرقی، کرانــه باختــری و نــوار غــزه از اشــغال صهیونیســت ها در امــان مانــد کــه ایــن 

یــم صهیونیســتی و کشــورهای  مناطــق هــم طــی جنــگ شــش روزه ۱۹۶۷م. میــان رژ

یــم درآمــد. عربــی بــه اشــغال ایــن رژ

ــه  ــت ها این گون ــد، صهیونیس ــه می فرماین ــی ماحظ ــان گرام ــه مخاطب ــان ک هم چن

ــر  ــس ب ــکا و انگلی ی ــوص آمر ــه خص ــی ب ــورهای غرب ــت کش ــاح و حمای ــا زور س ب

کل فلســطین ســیطره یافتنــد و فــروش فلســطین بــه یهودیــان شــایعه ای بیــش نیســت 

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

صهیونیست ها در این 
جنگ ۷۸ درصد از 
خاک سرزمین تاریخی 
فلسطین )مساحت 
کل فلسطین: ۲۷ هزار 
کیلومتر مربع( را به 
اشغال خود در آوردند. 
در این جنگ نابرابر 
بیش از یک میلیون و 
دویست هزار فلسطینی 
آواره و ۵۳۱ شهر، 
روستا و شهرک به طور 
کامل با خاک یکسان 
شدند.
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ــکار  ــاختن اف ــدد گمراه س ــایعاتی درص ــن ش ــج چنی ــق تروی ی ــت ها از طر و صهیونیس

یخــی ســرزمین فلســطین هســتند. ]۹[ عمومــی جهانیــان نســبت بــه وقایــع تار

دکتر مجید صفاتاج، نویسنده، پژوهشگر و کارشناس مسائل منطقه

پی نوشت:
]۱[ – مجیــد صفاتــاج، فرهنــگ جامــع فلســطین، )تهــران: انتشــارات ســفیر اردهــال، ۱۳۸۷( جلــد 

دوم، ص ۸۸۲

یه صدای فلسطین، )تهران، دفتر جنبش حماس در تهران( شماره ۳۸، ص ۲۰ ]۲[ – نشر

]۳[ – همان، ص۲۱

یخی)۲( )تهران: دفتر جنبش حماس در تهران، ۱۳۸۴( صص۵۲-۵۴ ]۴[ – شبهات تار

]۵[ – همان، صص۵۵-۵۶

]۶[ – د. هند امین البدیری، اراضی فلسطینی )انتشارات اتحادیه عرب، ۱۹۸۱(

]۷[ – پیشین، ص۵۷

یه صدای فلسطین، همان، ص۲۲ ]۸[ – نشر

اولین یهودیانی که وارد ]۹[ – پیشین، ص۵۸
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.
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ــان  ــن عالم ــرده، ای ــد می ک ــامی را تهدی ــع اس ــر جوام ــه خط ــی ک ــواره در مواقع هم

دیــن بــوده و هســتند کــه آن را شناســایی و برطــرف می کننــد. بــه هنــگام بــروز خطــر 

صهیونیســم و اشــغال فلســطین نیــز ایــن عالمــان دیــن بودنــد کــه اّمــت اســامی را 

ــه ای کــه  ــد. امــا نکت ــه راه انداختن ــداری اســامی را ب متوجــه خطــر کــرده و مــوج بی

یــان حائــز اهمیــت اســت، پیشــگامی و پیشــتازی علمــاء شــیعه در ایــران و  درایــن جر

عــراق نســبت بــه ایــن مســأله اســت. چــرا کــه کشــور فلســطین ســنی مذهــب هســتند 

ولــی هیچــگاه ایــن اختــاف باعــث نشــد تــا علمــاء و شــیعیان پیــرو آنــان، نســبت بــه 

یــم صهیونیســتی تغییــر موضــع دهنــد. معضــل رژ

از ایــن رو شــرح مبــارزات برخــی از علمــاء طــراز اول شــیعه کــه بــه ســرعت متوجــه 

خطــر صهیونیســم در منطقــه شــده و نســبت بــه آن موضــع گرفتنــد را بیــان می کنیــم.

آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین

ســید عبدالحســین شــرف الدین جــزو نخســتین عالمانــی اســت کــه در جهــان عــرب، 

ــود. او در  ــده ب ــان ش ــر یهودی ــه خط ــرائیل در 1948م متوج ــدن اس ــش از رسمی ش پی

زمانــی کــه فلســطین تحــت قیمومیــت انگلیــس بــود، مهاجــرت یهودیــان جهــان بــه 

ــای  ــوزه فعالیت ه ــه ح ــت. اگرچ ــاک می دانس ــده آن خطرن ــرای آین ــرزمین را ب ــن س ای

ــاش  ــود ت ــی خ ــول زندگ ــال در ط ــن ح ــا ای ــی ب ــود ول ــان ب ــرف الدین لبن ــید ش س

علمایمبارز:ازعامهکاشفالغطاتاامامموسیصدر اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

سید عبدالحسین 
شرف الدین جزو 
نخستین عالمانی است 
که در جهان عرب، 
پیش از رسمی شدن 
اسرائیل در ۱۹۴۸م 
متوجه خطر یهودیان 
شده بود. او در زمانی 
که فلسطین تحت 
قیمومیت انگلیس 
بود، مهاجرت یهودیان 
جهان به این سرزمین 
را برای آینده آن 
خطرناک می دانست. 



اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

آیت اهلل زنجانی نیز 
برای ایجاد وحدت 

میان مسلمین به 
سرزمین های مصر، 
لبنان، فلسطین و 

سوریه سفر و آنان را 
به مبارزه علیه استعمار 

ترغیب می نمود. او به 
دعوت »سید محسن 

حسینی« مفتی کشور 
فلسطین، جهت زیارت 
مسجداالقصی و دیدار 

با مردم به آنجا سفر 
می کند.

ــم صهیونیســتی شــود. او از دولت هــای جهــان  ی ــع از تحقــق تشــکیل رژ ــا مان کــرد ت

ــه انگلســتان جلــوی پیشــروی صهیونیســت ها و  ــا اعتــراض و فشــار ب ــا ب خواســت ت

ــد.]1[ ــان را بگیرن ــرت یهودی مهاج

عامه شیخ محمد حسین کاشف الغطاء

یــم صهیونیســتی معضلــی اســت کــه  از نظــر عامــه کاشــف الغطاء مســأله رژ

ــلمانان  ــه مس ــده و هم ــاد ش ــکا( ایج ی ــس و آمر ــی )انگلی ــتعمارگران غرب ــط اس توس

بایــد در رفــع ایــن مشــکل تــاش کننــد. او شــکل گیری صهیونیســم را مشــکل جهــان 

اســام می دانســت کــه ناشــی از ســه پدیــده ی: عــدم اتحــاد میــان مســلمین، ضعــف 

دولت هــای مســلمان و از همــه مهم تــر اختــاف اعــراب و مســلمانان بعــد از جنــگ 

جهانــی دوم بــود.

یــخ 1350 ه.ق بــه قــدس  او ســفرهای فــراوان بــه کشــورهای اســامی داشــت. در تار

یــان صهیونیســم هشــدار می دهــد.  ســفر کــرده و بــه مســلمانان نســبت بــه خطــر جر

ــورهای  ــران کش ــش روزه، س ــگ ش ــرائیل و جن ــم اس ی ــکیل رژ ــد از تش ــن بع هم چنی

عربــی را بــه جــرم کوتاهــی در مبــارزه و بســیج عمومــی محکــوم کــرد و فتــوا بــه جهــاد 

یــم اســرائیل داد و از همــه کشــورهای اســامی خواســت در ایــن جهــاد  در مقابــل رژ

شــرکت کننــد.]2[

یم زنجانی آیت الله شیخ عبدالکر

آیت اللــه زنجانــی نیــز بــرای ایجــاد وحــدت میــان مســلمین بــه ســرزمین های 

یه ســفر و آنــان را بــه مبــارزه علیــه اســتعمار ترغیــب  مصــر ، لبنــان، فلســطین و ســور

ــی کشــور فلســطین، جهــت  ــه دعــوت »ســید محســن حســینی« مفت می نمــود. او ب

یــارت مســجداالقصی و دیــدار بــا مــردم بــه آنجــا ســفر می کنــد. آیت اللــه زنجانــی  ز

مــورد اســتقبال گــرم مــردم و علمــاء فلســطین قــرار می گیــرد. او در جمــع آنــان علیــه 

ــه  ــه »خطب ــردم ب ــن م ــه در بی ــد ک ــوری می کن ــخنرانی پرش ــم س ــتعمار و صهیونیس اس

یــه« معــروف می شــود. او در ضمــن ســخنرانی خــود خطــاب بــه ســران اســرائیل  نار

ــت.  ــی اس ــدا حتم ــروزی خ ــه پی ــی ک ــد؟ در حال ــدا می جنگی ــا خ ــا ب ــد: »آی می گوی

ــد،  ــش می کنن ــطین کوش ــرائیل در فلس ــام اس ــه ن ــی ب ــیس دولت ــرای تأس ــه ب ــان ک آن

ــلمین  ــرب و مس ــا ع ــد و ب ــب نماین ــزت کس ــلطنت و ع ــود س ــرای یه ــد ب می خواهن

بــرای نیــل بــه ایــن هــدف پیــکار می کننــد، بایــد بداننــد بــا خدایــی کــه بــرای یهــود 

ــی  ــرت باری تعال ــه حض ــی ک ــد؛ در آنجای ــوده در پیکارن ــرر فرم ــکنت مق ــت و مس ذل

ــلی«.«]3[  ــا و ُرُس ــن أن می فرماید:»ألغلبی
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اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

در ادامه اعتراضات در 
۲۰ دی سال ۱۳۲۶ه.ش 
آیت اهلل کاشانی به 
همراه سی هزار نفر از 
مردم، در مسجد شاه 
)مسجد امام خمینی 
فعلی( برای حمایت از 
مردم فلسطین اجتماع 
کردند.

گاه نامه تحلیلی - تبیینی خیبر | شماره دوم | خرداد 1399| صفحه 11

آیت الله سید محسن طباطبائی حکیم

ــود و  ــال ب ــامی فع ــش اس ــای آزادی بخ ــه جنبش ه ــک ب ــم در کم ــه حکی آیت الل

مســلمانان را بــه کمــک و پشــتیبانی از بــرادران مســلمان فلســطینی، تشــویق می نمــود. 

ــان  ــلمانان جه ــدت مس ــطین و وح ــه فلس ــع ب ــی راج ــدد و مهم ــای متع او اعامیه ه

ــراق را در  ــت ع ــع دول ــن موض ــود. همچنی ــادر می نم ــدس ص ــات بیت المق ــرای نج ب

ــه  ــس، فرانس ــه انگلی ــه جانب ــه س ــت حمل ــردم در محکومی ــرات م ــری از تظاه جلوگی

ــدت  ــه ش ــر، ب ــت مص ــا مل ــدردی ب ــراز هم ــر در 1335ه.ش و اب ــه مص ــرائیل ب و اس

یــم عــراق مجبــور  یــد تــا آنکــه رژ محکــوم و از برگــزاری نمــاز جماعــت امتنــاع ورز

ــد.]4[ ــی گردی ــه عذرخواه ب

آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی

یــن موضع گیــری آیت اللــه کاشــانی بــه ســنه 1336ه.ش بــاز می گــردد.  مهم تر

در ایــن ســال بــا آغــاز ایــام اربعیــن حســینی هــزاران نفــر در محــل زندگــی او جمــع 

ــا  ــه آن روز ب ــای جامع ــیم فض ــا ترس ــان ب ــمات ایش ــن مراس ــی از ای ــوند. در یک می ش

ــردم را  ــام، م ــتیز ام ــت ظلم س ــام( و حرک ــین )علیه الس ــام حس ــان ام ــه زم جامع

ــطین  ــا در فلس ــلمان م ــرادران مس ــد: »ب ــه می گوی ــرده و در ادام ــارزه ک ــه مب ــوت ب دع

ــرف  ــادره از ط ــرض مص ــا در مع ــه آن ه ــده اند. خان ــت آوری ش ــوادث رق ــار ح گرفت

ــود  ــای یه ــت و پ ــر دس ی ــا ز ــوس آن ه ــال و نام ــان و م ــت. ج ــده اس ــع ش ــود واق یه

ــطین  ــلمین فلس ــا مس ــتی ب ــا بایس ــلمانان دنی ــود. مس ــده و می ش ــال ش ــوج، پایم لج

ــن در  ــتابند«. همچنی ــا بش ــک آن ه ــه کم ــکان ب ــه ام ــا درج ــد و ت ــدردی کنن ــراز هم اب

یــن ملــل  ادامــه ســخنان خــود خطــاب بــه مســلمین می گویــد: »آیــا رواســت ذلیل تر

عالــم در مقابــل مســلمین ایــن فجایــع را مرتکــب شــوند و مســلمین آرام بنشــینند«.

در 11 دی مــاه همــان ســال آقــای کاشــانی اعامیــه ای در حمایــت مــردم فلســطین و 

خطــاب بــه جامعــه جهانــی مســلمین صــادر کــرد و تشــکیل دولــت غاصــب اســرائیل 

ــا  ــر اکتف ــن ام ــه ای ــای کاشــانی ب ــده مســلمین دانســت. آق ــرای آین را خطــر جــدی ب

یــم صهیونیســتی دعــوت می کنــد. ــه رژ ــه تظاهــرات علی نکــرده و مــردم را ب

ــی  ــراه س ــه هم ــانی ب ــه کاش ــال 1326ه.ش آیت الل ــات در 20 دی س ــه اعتراض در ادام

هــزار نفــر از مــردم، در مســجد شــاه )مســجد امــام خمینــی فعلــی( بــرای حمایــت از 

مــردم فلســطین اجتمــاع کردنــد. همیــن امــر باعــث شــد تــا حکومت بــا نیــروی نظامی 

مانــع از ســخنرانی آقای کاشــانی شــود. بــا ادامه مبــارزات آقای کاشــانی علیه اســرائیل، 

حکومــت مجبــور شــد تــا او را بــه لبنــان تبعیــد کنــد. امــا ایــن تبعیــد بــر خــاف انتظار 

اســرائیل، باعــث شــعله ور شــدن مبــارزات روحانیــون و شــیعیان در لبنــان شــد.



اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

آیت اهلل طالقانی 
به منظور آگاهی 

مردم ایران نسبت 
به خطر صهیونیسم 
و شناساندن حقوق 

مردم فلسطین، اقدام 
به نوشتن، گفتن، 

اعالمیه دادن، تبلیغ و 
مسافرت می کند.

یم صهیونیســتی  در نهایــت آقــای کاشــانی به کشــور بازگشــته و مبــارزات خود علیــه رژ

را از ســر می گیــرد. همزمــان بــا بــاال گرفتــن نهضــت ملــی مــردم ایــران، علمــاء ســایر 

ــا  ــد ت ــای کاشــانی نامــه نوشــته و از ایشــان در خواســت می کنن ــه آق ــاد اســامی ب ب

ــر  ــه در 15 تی ــد. در نتیج ــه کن ــع رابط ــرائیل قط ــا اس ــا ب ــار آورد ت ــاه فش ــم ش ی ــه رژ ب

1330ه.ش بــا اعتراضــات مــردم و فشــار آقــای کاشــانی و نماینــدگان مجلــس، طــی 

یــم صهیونیســتی، اعــام می گــردد.]5[ ــا رژ ــه ای قطــع رابطــه ب اعامی

آیت الله بروجردی

حــوزه فعالیت هــای ایــن مرجــع بزرگــوار تنهــا محــدود بــه فضــای داخلــی ایــران نبــود. 

ــای  ــان دولت ه ــال تشــکیل دولــت صهیونیســم و جنــگ می ــه دنب ــه ب ــوان نمون ــه عن ب

عربــی و اســرائیل، آقــای بروجــردی طــی اطاعیــه ای از  مــردم مســلمان می خواهــد 

ــت  ــطین حمای ــردم فلس ــام و از م ــود را اع ــراض خ ــا اعت ــع در خیابان ه ــا تجم ــا ب ت

کننــد. همچنیــن در ایــن اطاعیــه ضمــن اشــاره بــه رفتــار مســالمت آمیز مســلمانان 

بــا یهودیــان و رفتــار پســت و غیــر انســانی آنــان بــا مــردم فلســطین، از مــردم خواســت 

جهــت دعــا بــرای پیــروزی مــردم فلســطین و شکســت یهودیــان اجتمــاع کننــد.]6[

آیت الله محمود طالقانی

ــه ســوابق و مجاهدت هــای آیت اللــه طالقانــی طبیعــی اســت کــه حــوزه  ــا توجــه ب ب

فعالیت هــای سیاســی و مبارزاتــی ایشــان محــدود بــه ایــران نباشــد. ایشــان از 1948م 

ــا 1327ه.ش اســت مبــارزات خــود علیــه صهیونیســم را آغــاز می کنــد.  ــر ب کــه براب

ــم و  ــر صهیونیس ــه خط ــبت ب ــران نس ــردم ای ــی م گاه ــور آ ــه منظ ــی ب ــای طالقان آق

شناســاندن حقــوق مــردم فلســطین، اقــدام بــه نوشــتن، گفتــن، اعامیــه دادن، تبلیــغ 

ــد. ــافرت می کن و مس

ایــن مســأله بــه قــدری بــرای آقــای طالقانــی مهــم بــوده کــه در جلســه ای بــا حضــور 

ــه  ــده ب ــت روز مان ــت بیس ــرداد 1358ه.ش، درس ــامی در م ــورهای اس ــفرای کش س

ــام  ــد اس ــده جس ــه درد آم ــوان رأس ب ــه عن ــطین ب ــأله فلس ــی اش، از مس ــان زندگ پای

ــه  ــرلوحه برنام ــدس را س ــه آزادی ق ــد ک ــلمانان می خواه ــد و از مس ــخن می گوی س

ــد.]7[ ــرار دهن خــود ق

مه طباطبایی
ّ

عا

ــر  ــاوه ب ــان ع ــد: »ایش ــه می گوی ــف عام ــاهی در وص ــادی خسروش ــید ه ــای س آق

مســائل داخلــی، در مســائل مهــم دنیــای اســام هــم بــه نحــوی اظهــار نظــر و ادای 
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اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

اسرائیل بعد از تشکیل 
رژیم خود، برای 
پایان دادن به خط 
مبارزان فلسطینی در 
۱۹۶۷م با بهانه ای به 
کشورهای مجاور خود 
یعنی لبنان، سوریه، 
مصر و اردن، از زمین 
و هوا حمله می کند. 
به غیر از حضرت امام 
و پیروان همیشگی او 
یعنی شهید مطهری، 
بهشتی، باهنر و فلسفی 
و... که پای ثابت مبارزه 
با رژیم صهیونیستی 
بودند، سایر علماء و 
مراجع تقلید نیز پا به 
این عرصه نهادند. 
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ــه  ــه ب ــود. معظم ل ــطین ب ــوع فلس ــوارد، موض ــی از آن م ــه یک ــد ک ــف می کردن  تکلی

همــراه آقــای مطهــری و ســید ابوالفضــل زنجانــی حســاب مشــترکی در چنــد بانــک 

ــه مــردم فلســطین اقدامــات الزم را انجــام  ــرای کمــک ب ــا ب ــد ت ــاح می کنن تهــران افتت

ــد«. دهن

 
ً
یــق اعامیــه ای کــه بــا حدیــث نبــوی »مــن ســمع رجــا همچنیــن ایــن عمــل از طر

ــردم و  ــان م ــده می ــاز می ش ــلم« آغ ــس بمس ــه فلی ــم ُیجبی ــلمین فل ــا للمس ــادی ی ین

یــان پخــش شــد کــه البتــه بــا برخــورد ســاواک ایــن عمــل متوقــف  دانشــگاهیان و بازار

شــد.]8[

آیت الله گلپایگانی

آیت اللــه گلپایگانــی بــا آغــاز جنــگ شــش روزه اعــراب و اســرائیل، ضمــن صــدور 

ــان  ی ــن در جر ــود. او همچنی ــت نم ــطین حمای ــلمان فلس ــردم مس ــه ای از م اعامی

ــن  ــه ای ــراض ب ــادر و در اعت ــدیداللحنی ص ــه ش ــجداالقصی اعامی ــوزی مس آتش س

ــاواک  ــای س ــفانه نیروه ــا متأس ــد. ام ــخنرانی می کن ــم س ــم ق ــجد اعظ ــل در مس عم

یــان  ایــن جر انتشــار و همه گیرشــدن  از  پیــدا و  را  محــل چاپخانــه اعامیه هــا 

می کننــد.]9[ جلوگیــری 

ــان دادن بــه خــط مبــارزان فلســطینی  یــم خــود، بــرای پای اســرائیل بعــد از تشــکیل رژ

یه، مصــر و  ــه کشــورهای مجــاور خــود یعنــی لبنــان، ســور ــه ای ب ــا بهان در 1967م ب

اردن، از زمیــن و هــوا حملــه می کنــد. بــه غیــر از حضــرت امــام و پیــروان همیشــگی او 

یــم  یعنــی شــهید مطهــری، بهشــتی، باهنــر و فلســفی و... کــه پای ثابــت مبــارزه بــا رژ

صهیونیســتی بودنــد، ســایر علمــاء و مراجــع تقلیــد نیــز پــا بــه ایــن عرصــه نهادنــد. 

علمائــی نظیــر آیت اللــه میانــی، مرعشــی نجفــی، خویــی، بهبهانــی و ســید عبداللــه 

ــت  ــه و زش ــار ظالمان ــردن رفت ــطین و محکوم ک ــردم فلس ــاع از م ــه در دف ــیرازی ک ش

یــم اشــغالگر اســرائیل اعامیــه صــادر کردنــد. رژ

ــی  ــات و روایات ــه آی ــتناد ب ــا اس ــام ب ــات عظ ــک از آی ــر ی ــه ه ــت ک ــب آن اس جال

ــا  ــیعه ب ــه ش ــتگی جامع ــه پیوس ــد ک ــم می کردن ــا خت ــاز ی ــود را آغ ــای خ اعامیه ه

فلســطین کــه مذهبشــان ســنی بــود را نشــان مــی داد. بــه طــور مثــال آیت اللــه میانــی 

در ضــرورت مبــارزه بــا اســرائیل و کمــک بــه مــردم فلســطین بــه حدیــث مشــهور نبــوی 

ــد.]10[ ــتناد می کن ــلم« اس ــس بمس ــلمین فلی ــور المس ــم بام ــم یهت ــح و ل ــن اصب »م

یمــه »وال تحســبن الذیــن قتلــو فــی ســبیل  آیت اللــه مرعشــی نیــز بــا اســتناد بــه آیــه کر

ــرای  ــطین را ب ــارزه در راه آزادی فلس ــون« مب ــم یرزق ــد ربه ــاء عن ــل احی  ب
ً
ــا ــه اموات الل

همــه مســلمانان واجــب شــرعی دانســته و کشته شــدن در ایــن راه را شــهادت دانســت. 



اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
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امام موسی صدر در 
یکی از سخنرانی های 
خود می گوید: »تالش 
برای آزادی فلسطین، 

تالش برای آزادی 
مقدسات اسالمی و 

مسیحی و تالش برای 
آزادی انسان است. 

این تالش است برای 
جلوگیری از آلوده شدن 

نام خداوند در روی 
زمین، زیرا صهیونیسم 

با رفتارهای خود 
نام خداوند را آلوده 

می سازد«.

 همچنیــن آقــای مرعشــی در اقدامــی عملــی، یــک حســاب بانکــی در قــم بــرای کمک 

ــه  ــی خــود ب ــا کمک هــای مال ــاح کــرد و از مــردم خواســت ت ــه مــردم فلســطین افتت ب

یــز کننــد.]11[ آوارگان فلســطین را بــه ایــن حســاب وار

امام موسی صدر

ــان، حــل مشــکات سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی  ــر شــیعیان لبن ــه عنــوان رهب او ب

ــف  ــس مختل ــت و در مجال ــطین می دانس ــأله فلس ــل مس ــرو ح ــلمانان را در گ مس

ــد  ــا از بع ــأله را تنه ــن مس ــرد ای ــعی می ک ــان س ــت. ایش ــخن می گف ــاره س ــن ب در ای

ــا برجســته کردن وجــوه  ــر اســامی ب ــل غی ــه در محاف ــد. بلک ــرح نکن اســامی آن مط

ــد. ــدار کن ــلمانان را بی ــر مس ــدان غی ــا وج ــرد ت ــاش می ک ــأله ت ــن مس ــانی ای انس

بــه طــور مثــال ایشــان در یکــی از ســخنرانی های خــود می گویــد: »تــاش بــرای آزادی 

ــرای آزادی  ــرای آزادی مقدســات اســامی و مســیحی و تــاش ب فلســطین، تــاش ب

ــد در  ــام خداون ــدن ن ــری از آلوده ش ــرای جلوگی ــت ب ــاش اس ــن ت ــت. ای ــان اس انس

یــرا صهیونیســم بــا رفتارهــای خــود نــام خداونــد را آلــوده می ســازد«. روی زمیــن، ز

او در 1348ه.ش حمایــت خــود از مــردم فلســطین را اعــام و ســازمان »امــل« را در 

حمایــت از مــردم فلســطین تأســیس نمــود کــه یکــی از وظایــف آن دفــاع از مقاومــت 

ــورهای  ــه کش ــفر ب ــر س ــاوه ب ــن ع ــود. او همچنی ــم ب ــد صهیونیس ــر ض ــطین ب فلس

عربــی، بــرای رســاندن صــدای مظلومیــت فلســطین و جنایــات اســرائیل، بــه آلمــان 

ــی  ــانه های گروه ــی و رس ــی و سیاس ــخصیت های مذهب ــا ش ــفر و ب ــز س ــه نی و فرانس

آنجــا دیــدار کــرد.]12[
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اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

نتیجه اینکه جامعه 
اسالمی به عنوان یک 

امت واحده است. 
یعنی همبستگی 

بین مسلمانان در هر 
جای کره خاکی که 

باشند. چنان که قرآن 
می فرماید: »َوإِنَّ َهِذِه 
أُمَُّتُکْم أُمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا 

َربُُّکْم َفاتَُّقوِن«.
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ــت،  ــدی اس ــره واح ــامی پیک ــه اس ــی، جامع ــای دین ــول و آموزه  ه ــاس اص ــر اس ب

ــامی  ــه اس ــو جامع ــد عض ــته باش ــود داش ــلمانی وج ــا مس ــای دنی ــر کج ــی در ه یعن

ــبت  ــام نس ــد. در اس ــامی نباش ــا ُدَول اس ــرز ب ــه هم م ــو اینک ــده ول ــوب ش محس

ــه  ــه و... باعــث نمی شــود کــه ب ــوم و قبیل ــان، ق ــی، ســرزمین، مــرز، طایفــه، زب خون

افــرادی کــه در ایــن محدودیت هــا هســتند مســلمان یــا عضــو جامعــه اســامی گفتــه 

ــه  ــت گفت ــتند ام ــد هس ــن معتق ــن دی ــه ای ــه ب ــی ک ــه گروه ــام، ب ــه در اس ــود. بلک ش

ــود  ــه وج ــلمانی را ب ــرادری و مس ــه ب ــت ک ــان اس ــاد و ایم ــام اعتق ــود. در اس می ش

ــرش  ــرای پس ــد ب ــوح )ع( از خداون ــرت ن ــی حض ــه وقت ــت ک ــان اس ــی آورد. چن م

 
ٌ

ــُه َعَمــل
َّ
 ِإن

َ
ْهِلــک

َ
ــْن أ ــَس ِم ْی

َ
ــُه ل

َّ
ــوُح ِإن

ُ
ــا ن نجــات می خواهــد خداونــد می فرمایــد: »َی

ــرداری  ــت او ]دارای[ ک ــو نیس ــان ت ــت از کس ــوح؛ او در حقیق ]1[: ای ن
ٍ

ــح ــُر َصاِل ْی
َ

غ

ــا  ــوح )ع( ب ــرت ن ــی حض ــبت خون ــی و نس ــاط خون ــی ارتب ــت.« یعن ــته اس ناشایس

فرزنــدش باعــث نمی شــود کــه نجــات پیــدا کنــد، بلکــه اعتقــاد اوســت کــه باعــث 

ــد.  ــوح باش ــرت ن ــد حض ــود فرزن می ش

تیجــه اینکــه جامعــه اســامی بــه عنــوان یــک امــت واحــده اســت. یعنــی همبســتگی 

 
َّ

بیــن مســلمانان در هــر جــای کــره خاکــی کــه باشــند. چنــان کــه قــرآن می فرمایــد: »َوِإن

ــوِن]2[: و در حقیقــت ایــن امــت  شماســت 
ُ

ق
َّ
ات

َ
ــْم ف

ُ
ک بُّ ــا َر

َ
ن
َ
 َوأ

ً
ة

َ
 َواِحــد

ً
ــة مَّ

ُ
ــْم أ

ُ
ُتک مَّ

ُ
َهــِذهِ أ

یــد.« کــه امتــی یگانــه اســت و مــن پــروردگار شــمایم پــس  از مــن پــروا دار

ادلهیقرآنیکمکبهملتفلســطین
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بــر اســاس ایــن آیــه، همبســتگی عمیقــی بیــن همــه مســلمانان دنیــا، صــرف نظــر از 

هرگونــه مرزبنــدی جغرافیایــی بــه جهــت وحــدت کلمــه و اعتقــاد بــه تعالیــم الهــی، 

وجــود دارد.

بنابرایــن اولیــن دلیــل کمــک بــه ملــت فلســطین ایــن اســت کــه ایــن ملــت مســلمان 

بــوده و بــه دلیــل اعتقــاد مشــترک بــا ایــن ملــت، جمهــوری اســامی بــه آن هــا کمــک 

 
َ

ــون ِمُن
ْ

ُمؤ
ْ
ــا ال َم

َّ
ــرادر می دانــد. همچنــان کــه قــرآن می فرمایــد: »ِإن می کنــد و آن هــا را ب

]3[: در حقیقــت مؤمنان 
َ

ْرَحُمــون
ُ
ــْم ت

ُ
ک

َّ
َعل

َ
ــَه ل

َّ
ــوا الل

ُ
ق

َّ
ــْم َوات

ُ
َوْیک

َ
خ

َ
ْصِلُحــوا َبْیــَن أ

َ
أ

َ
 ف

ٌ
ــَوة

ْ
ِإخ

یــد امیــد  بــا هــم برادرنــد پــس میــان برادرانتــان را ســازش دهیــد و از خــدا پــروا بدار

یــد.« کــه مــورد رحمــت قــرار گیر

ــر  ــلمان اگ ــروه مس ــن دو گ ــد بی ــان می خواه ــر از مؤمن ــی دیگ ــد در جای ــی خداون حت

ــرا وحــدت امــت  ی ــکار کــردن، ز ــا پی ــی ب ــد حت نزاعــی پیــش آمــد آن را اصــاح کنن

ــَن  ــاِن ِم َت
َ

اِئف
َ

ــد: »َوِإن ط ــورد می فرمای ــن م ــرآن در ای ــت. ق ــم اس ــیار مه ــامی بس اس

ِتــی 
َّ
ــوا ال

ُ
اِتل

َ
ق

َ
ــَری ف

ْ
خ

ُ ْ
ــی األ

َ
اُهَمــا َعل

َ
 ِإْحد

ْ
ــت

َ
ــِإن َبغ

َ
ْصِلُحــوا َبْیَنُهَمــا ف

َ
أ

َ
ــوا ف

ُ
َتَتل

ْ
ِمِنیــَن اق

ْ
ُمؤ

ْ
ال

وا 
ُ

ــط ِس
ْ
ق

َ
ِل َوأ

ْ
ــد َع

ْ
ــا ِبال ــوا َبْیَنُهَم ْصِلُح

َ
أ

َ
 ف

ْ
ــاءت

َ
ــِإن ف

َ
ــِه ف

َّ
ــِر الل ْم

َ
ــی أ

َ
ــیَء ِإل ِف

َ
ــی ت ــی َحتَّ ْبِغ

َ
ت

ــان  ــد می ــم بجنگن ــا ه ــان ب ــه از مؤمن ــر دو طایف ــِطیَن]4[: و اگ ِس
ْ

ُمق
ْ
ــبُّ ال ــَه ُیِح

َّ
 الل

َّ
ِإن

ــا آن  ــرد ب ــدی ک ــری تع ــر دیگ ــی از آن دو ب ــاز[ یک ــر ]ب ــد و اگ ــاح دهی آن دو را اص

ــاز  ــه فرمــان خــدا بازگــردد پــس اگــر ب ــا ب ــد ت ــد بجنگی ]طایفــه ای[ کــه تعــدی می کن

گشــت میــان آن هــا را دادگرانــه ســازش دهیــد و عدالــت کنیــد کــه خــدا دادگــران را 

ــی دارد.« ــت م دوس

ــا جنــگ بیــن  وقتــی قــرآن از مســلمانان بــه صراحــت ایــن را می خواهــد کــه حتــی ب

 دســتورات محکم تــری در رابطــه بــا دشــمنان جامعــه 
ً
مؤمنــان را اصــاح کننــد قطعــا

اســامی دارد.

کمک به فلسطین به عنوان ملتی مؤمن و مسلمان

ــلمان  ــان و مس ــر مؤمن ــاری دیگ ــه ی ــه ب ــتور داده ک ــلمانان دس ــه مس ــواره ب ــرآن هم ق

بشــتابند و خصــم ظالــم باشــند. جمهــوری اســامی بــه عنــوان کشــوری کــه پرچم دار 

ــر از دیگــر ملت هــا باشــد. ــن بیــن جلوت ــد در ای ــا اســت بای اســام در دنی

ــه ملــت فلســطین  ــه 72 ســوره انفــال ب ــر اســاس آی از ایــن رو جمهــوری اســامی ب

ْم 
ُ
ــَتْنَصُروک ــد. »...ِإِن اْس ــک می کن ــاری دارد، کم ــت ی ــه درخواس ــی ک ــوان ملت ــه عن ب

ْصــُر...]5[: »اگــر گروهــی )مؤمنــان مهاجــر( بــه خاطــر حفــظ  ــُم النَّ
ُ
ْیک

َ
َعل

َ
یــِن ف

ِّ
ِفــی الد

دیــن و آئین شــان از شــما یــاری طلــب کننــد، بــر شــما الزم اســت کــه بــه یــاری آنــان 

بشــتابید.«

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

قرآن همواره به 
مسلمانان دستور 
داده که به یاری دیگر 
مؤمنان و مسلمان 
بشتابند و خصم ظالم 
باشند. جمهوری 
اسالمی به عنوان 
کشوری که پرچم دار 
اسالم در دنیا است باید 
در این بین جلوتر از 
دیگر ملت ها باشد.
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ُمــوِر 
ُ
 َیْهَتــمُّ ِبأ

َ
ْصَبــَح ال

َ
همچنیــن در روایتــی از پیامبــر اســام)ص( می خوانیــم: »َمــْن أ

ْیــَس ِبُمْســِلٍم: کســی کــه ]شــب را[ صبــح کنــد و نســبت بــه سرنوشــت 
َ
ل

َ
ُمْســِلِمیَن ف

ْ
ال

مســلمانان ]بی تفــاوت بــوده و[ اهتمــام بــه خــرج ندهــد، مســلمان نیســت.«]6[

کمک به فلسطین به عنوان ملتی مستضعف

خداونــد در قــرآن ملتــی را کــه ایمــان آورده ســاکت و بی تفــاوت نمی خواهــد. بلکــه 

از افــرادی کــه ایمــان آورده انــد ایــن انتظــار را دارد در راه خــدا جنــگ و کارزار کننــد. 

ــَن  َعِفیَن ِم
ْ

ــَتض ُمْس
ْ
ــِه َوال

ّ
 الل

ِ
ــِبیل ــی َس  ِف

َ
ــون

ُ
اِتل

َ
ق

ُ
 ت

َ
ــْم ال

ُ
ک

َ
ــا ل در قــرآن آمــده اســت: »َوَم

ان]7[: »و چــرا شــما در راه خــدا ]و در راه نجــات[ مــردان و 
َ

ــد
ْ
ِول

ْ
َســاء َوال َجــاِل َوالنِّ الرِّ

ــد؟« ــتضعف نمی جنگی ــودکان مس ــان و ک زن

یکــی از مصادیــق مســتضعفین، یعنــی مــردان و زنــان و کــودکان مســتضعف در دنیــا، 

ــی و  ــم جعل ی ــت رژ ــه دس ــت ب ــال اس ــش از 70 س ــه بی ــت ک ــطین اس ــت فلس مل

کودک کــش صهیونیســتی در عــذاب اســت. از ایــن رو خداونــد می پرســد چــرا بــرای 

ــد؟ ــا نمی جنگی ــات آن ه نج

ــَن  ِذی
َّ
ــِه َوال

ّ
 الل

ِ
ــِبیل ــی َس  ِف

َ
ــون

ُ
اِتل

َ
 ُیق

ْ
ــوا ــَن آَمُن ِذی

َّ
ــد: »ال ــر می فرمای ــن دیگ ــرآن همچنی ق

 
َ

ان
َ
اِن ک

َ
ــْیط

َّ
 الش

َ
ْیــد

َ
 ک

َّ
اِن ِإن

َ
ــْیط

َّ
ْوِلَیــاء الش

َ
 أ

ْ
ــوا

ُ
اِتل

َ
ق

َ
ــوِت ف

ُ
اغ

َّ
 الط

ِ
 ِفــی َســِبیل

َ
ــون

ُ
اِتل

َ
 ُیق

ْ
ــُروا

َ
ف

َ
ک

ــا]8[: »کســانی کــه ایمــان آورده  انــد در راه خــدا کارزار می کننــد و کســانی کــه 
ً

ِعیف
َ

ض

ــه  ــد ک ــیطان بجنگی ــاران ش ــا ی ــس ب ــد، پ ــوت می جنگن ــده  اند در راه طاغ ــر ش کاف

نیرنــگ شــیطان ]در نهایــت[ ضعیــف اســت.«

جمهــوری اســامی خــود علمــدار مبــارزه بــا طاغــوت اســت و بنابرایــن طبــق ایــن 

آیــه خــودش نمی توانــد طاغــوت باشــد. از ایــن رو بــا کمــک بــه ملت هــای مظلــوم 

ــد. ــدا کارزار می کن ــطین در راه خ ــه فلس از جمل

کمک به فلسطین به عنوان یک همسایه بیگانه

حتــی اگــر فلســطین یــک کشــور غیــر مســلمان می بــود و درخواســت کمــک می کــرد، 

ــه فلســطین در   کمــک ب
ً
ــز دســتوراتی دارد. اصــوال ــه همســایه نی ــرای کمــک ب قــرآن ب

جمهــوری اســامی مســئله ای اســت کــه بــه غیــر از دیــن و اســام، بــه ایمــان و عقاید 

و انســانیت مرتبــط اســت.

ــه  ــک ب ــورد کم ــامی در م ــاب اس ــم انق ــر معظ ــوان رهب ــه ای به عن ــه خامن آیت الل

ــک  ــان ی ــطین برایم ــئله ی فلس ــامی مس ــوری اس ــا در جمه ــد: »م ــطین می فرمای فلس

ــده  ــئله ی عقی ــت، مس ــم نیس ــی ه ــتراتژی سیاس ــک اس ــت، ی ــی نیس ــئله ی تاکتیک مس

ــت.«]9[ ــان اس ــئله ی ایم ــت، مس ــئله ی دل اس ــت، مس اس

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

یکی از مصادیق 
مستضعفین، یعنی 

مردان و زنان و کودکان 
مستضعف در دنیا، 

ملت فلسطین است 
که بیش از ۷۰ سال 
است به دست رژیم 
جعلی و کودک کش 

صهیونیستی در 
عذاب است. از این 

رو خداوند می پرسد 
چرا برای نجات آن ها 

نمی جنگید؟
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قرآن نیز در این مورد می فرماید:

ــی  َیَتاَم
ْ
ــی َوال َب ْر

ُ
ق

ْ
ــِذی ال ا َوِب

ً
ــان ــِن ِإْحَس ْی

َ
َواِلد

ْ
ا َوِبال

ً
ــْیئ

َ
ــِه ش  ِب

ْ
وا

ُ
ــرِک

ْ
ش

ُ
 ت

َ
ــَه َوال

ّ
 الل

ْ
وا

ُ
ــد »َواْعُب

 
ِ

ــِبیل اِحــِب ِبالَجنــِب َواْبــِن السَّ ُجُنــِب َوالصَّ
ْ
َجــاِر ال

ْ
َبــی َوال ْر

ُ
ق

ْ
َجــاِر ِذی ال

ْ
َمَســاِکیِن َوال

ْ
َوال

ــدا  ــوًرا:]10[ »و خ
ُ

خ
َ
 ف

ً
ــاال َت

ْ
 ُمخ

َ
ان

َ
ــن ک ــبُّ َم  ُیِح

َ
ــَه ال

ّ
 الل

َّ
ــْم ِإن

ُ
ک

ُ
ْیَمان

َ
 أ

ْ
ــت

َ
ک

َ
ــا َمل َوَم

ــد و  ــان کنی ــادر احس ــدر و م ــه پ ــد و ب یک مگردانی ــر ــا او ش ــزی را ب ــتید و چی را بپرس

دربــاره خویشــاوندان و یتیمــان و مســتمندان و همســایه خویــش و همســایه بیگانــه و 

همنشــین و در راه مانــده و بــردگان خــود ]نیکــی کنیــد[ کــه خــدا کســی را کــه متکبــر 

ــه  ــه ب ــن آی ــق همی ــامی طب ــوری اس ــی دارد.« جمه ــت نم ــت دوس ــروش اس و فخرف

ــد. ــک می کن ــطین کم فلس

پی نوشت:
]1[ . هود 46

]2[ . مومنون 52

]3[ . حجرات 10

]4[ . حجرات 9

]5[ . انفال 72

]6[ . الکافی )ط - اإلسامیة( ؛ ج 2 ؛ ص163

]7[ . نساء 75

]8[ . نساء 76

]9[ . بیانات در دیدار شرکت کنندگان در افتتاحیه ی همایش غزه، 1388/12/8

]10[ . نساء 36

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.



گاه نامه تحلیلی - تبیینی خیبر | شماره دوم | خرداد 1399| صفحه 20

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

هویت اسالم و مسلمین 
با مسئلة فلسطین و 

قدس مرتبط است. در 
حقیقت صهیونیست ها، 

منطقة قدس که قبله 
اول مسلمین، زمین 

پیامبران اسالم و معراج 
است را اشغال کرده اند.

یــن جمعــه مــاه مبــارک رمضــان توســط امــام خمینــی )ره( روز قــدس نامیده شــد  آخر

ــر دشــمن صهیونیســتی حفــظ کننــد و  ــا مســلمانان جهــان وحــدت خــود را در براب ت

ــم  ی یف از ســیطره رژ ــن اســامی کــه مقدمــه آن آزادی قــدس شــر ایجــاد تمــدن نوی

ــدس،  ــی ق ــیدن روز جهان ــرا رس ــبت ف ــه مناس ــود. ب ــق ش ــت، محق ــتی اس صهیونیس

گفت و گــوی ویــژه ای بــا »دکتــر خالــد قدومــی«، نماینــده جنبــش مقاومــت اســامی 

فلســطین )حمــاس( در تهــران، بــا موضــوع اهمیــت روز جهانــی قــدس انجــام شــده 

اســت: 

خیبر: از نظر شما، روز جهانی قدس از چه جهت دارای اهمیت است؟

روز جهانــی قــدس بــرای مــا مــردم فلســطین، یــک ســنت حســنه بــه جــای مانــده از 

ــه  ــورد توج ــور م ــوان در دو مح ــن روز را می ت ــت ای ــت. اهمی ــی )ره( اس ــام خمین ام

ــاب  ــات انق ــدس در ادبی ــطین و ق ــت فلس ــور اول، اهمی ــرار داد: مح ــی ق و بررس

ــمن  ــا دش ــه ب ــور دوم، مواجه ــان؛ و مح ــطح جه ــن در س ــران و مؤمنی ــامی ای اس

مشــترک صهیونیســتی، کــه نــه فقــط دشــمن فلســطینی ها بلکــه دشــمن امــت اســام 

ــا مســئله فلســطین و قــدس مرتبــط  و انســانیت اســت. هویــت اســام و مســلمین ب

ــن  ــلمین، زمی ــه اول مس ــه قبل ــدس ک ــه ق ــت ها، منطق ــت صهیونیس ــت. در حقیق اس

ــد. ــغال کرده ان ــت را اش ــراج اس ــام و مع ــران اس پیامب

شکستاسرائیلنیازمندمقاومتدرعرصههایمختلفاست
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ــی،  ــوه و امنیت ــد بالق ــروز تهدی ــتی ام ــش صهیونیس ــم و کودک ک ــرم، ظال ــم مج ی رژ

ــه حســاب  ــرای مــردم منطقــه، جهــان و انســانیت ب ــرای فلســطین بلکــه ب ــه فقــط ب ن

می آیــد.

ــوان  ــه عن ــطین ب ــئله فلس ــه مس ــاد ب ــن و اعتق ــه مؤمنی ــوط ب ــور اول مرب ــن مح بنابرای

عامــل وحدت بخــش مســلمین جهــان و یــک اســتراتژی مهــم اســت. بــه کار گرفتــن 

ــای  ــران و ملت ه ــردم ای ــوص م ــه خص ــت و ب ــور مقاوم ــط مح ــتراتژی توس ــن اس ای

گوناگــون کــه بــه ایــن قضیــه اعتقــاد دارنــد، منجــر بــه انســجام و وحــدت میــان تمــام 

مســلمانان شــده اســت.

یــم صهیونیســتی اختصــاص دارد.  بعــد دوم، بــه اهمیــت و لــزوم ایســتادگی در برابــر رژ

ــت  یف و مل ــر ــدس ش ــرای ق ــط ب ــه فق ــرائیلی ن ــمن اس ــه دش ــده ک ــکار ش ــروز آش ام

ــامی  ــی – اس ــورهای عرب ــایر کش ــران و س ــراق، ای یه، ع ــور ــرای س ــه ب ــطین، بلک فلس

ــن  ــر ای ــر ش ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــمار می آی ــه ش ــدی ب ــی ج ــد امنیت ــک تهدی ــه ی منطق

ــام  ــمن تم ــرائیل دش ــم اس ی ــه رژ ــده، بلک ــطین نش ــردم فلس ــر م یبان گی ــا گر ــم تنه ی رژ

ــود. ــوب می ش ــان محس ــه و جه ــلمان منطق ــای مس ملت ه

یــم صهیونیســتی بایســتی بــا چــه روشــی  خیبــر: بــا ایــن تفاســیر، در برابــر رژ

مقابلــه کــرد؟

مــا بایــد در برابــر دشــمن اســرائیلی اســتراتژی منســجم و دقیــق داشــته باشــیم. هــدف 

یــم اســرائیل محــو کــردن مقاومــت و در نهایــت دیــن مبیــن اســام اســت. بنابرایــن  رژ

یــم صهیونیســتی باشــد و نیــز  بایســتی طراحی هایمــان باتوجــه بــه ایــن هــدف شــوم رژ

یــم خونخــوار و ظالــم نابــود شــود. تنهــا روش مقابلــه  بایــد تــاش کنیــم تــا ایــن رژ

ــلمانان و  ــان مس ــدت می ــه وح ــی ب ــان، انسجام بخش ــق هدفم ــم و تحق ی ــن رژ ــا ای ب

یــم اســرائیل اســت. مقاومــت در برابــر رژ

ــگاه  ــه آن ن ــی ب ــت نظام ــه مقاوم ــتر از ناحی ــه بیش ــت ک ــی اس ــت روش ــه مقاوم البت

ــی و  ــه فرهنگ ــتی در عرص ــرد بایس ــن نب ــروزی در ای ــرای پی ــه ب ــی ک ــود. درحال می ش

یــم صهیونیســتی  رســانه ای نیــز مقاومــت کنیــم. امــروز شــاهد عادی ســازی روابــط رژ

یــم صهیونیســتی در تحقــق اهدافــش بــا  بــا چنــد دولــت منطقــه هســتیم. چراکــه رژ

یــق بــه کار گیــری روش هــای نــرم، بــه  شکســت مواجــه شــد و لــذا قصــد دارد از طر

اهــداف خــود دســت پیــدا کنــد.

البتــه ان شــاءالله بــا ایســتادگی مؤمنیــن و مقاومــت در غــزه، ایــران و ســطح منطقــه آن 

یــم اســرائیل بــه اهدافــش نمی رســد. و بــه یــاری  اهــداف را شکســت می دهیــم و رژ

ــرائیل  ــش اس ــی و کودک ک ــم جعل ی ــات رژ ــلمین، حی ــاش مس ــال و ت ــد متع خداون

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

بایستی طراحی هایمان 
باتوجه به این هدف 
شوم رژیم صهیونیستی 
باشد و نیز باید تالش 
کنیم تا این رژیم 
خونخوار و ظالم نابود 
شود. تنها روش 
مقابله با این رژیم 
و تحقق هدفمان، 
انسجام بخشی به 
وحدت میان مسلمانان 
و مقاومت در برابر رژیم 
اسرائیل است.



اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

در روز جهانی 
قدس حس می کنیم 

فلسطینی ها تنها 
نیستند و ملت شریف 
و عزیز ایران در کنار 

ما حضور دارند و 
این باعث وحدت، 

قوت و تقویت محور 
مقاومت، گروه های 

مقاومت فلسطینی و 
تمام قشرهای معتقد 
به نظریه مقاومت در 

برابر رژیم صهیونیستی 
خواهد بود.
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 هرچه زودتر به پایان می رسد و اسام عزت  مند می شود.

یف  مــا در روز جهانــی قــدس حــس می کنیــم فلســطینی ها تنهــا نیســتند و ملــت شــر

ــت  ــوت و تقوی ــدت، ق ــث وح ــن باع ــد و ای ــور دارن ــا حض ــار م ــران در کن ــز ای و عزی

یــه  محــور مقاومــت، گروه هــای مقاومــت فلســطینی و تمــام قشــرهای معتقــد بــه نظر

یــم صهیونیســتی خواهــد بــود. مقاومــت در برابــر رژ

ید بفرمایید. خیبر: در پایان اگر نکته ای مدنظر دار

خیــر نکتــه ای اســت؛ فقــط دعــا می کنــم کــه ان شــاءالله امــت اســام، ملــت عزیــز 

ایــران و تمــام انســان ها، ویــروس کوویــد 19 را هرچــه زودتــر شکســت دهدنــد و بــه 

زندگــی عــادی بازگردنــد و همــواره ســامت باشــند.





اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

یک ملت دو، سه 
میلیونی را از خانه، 

از کاشانه، از شهر، از 
معبد، از مسجد، از همه 

چیز خود و از زندگی 
خود محروم کردن، 

آن ها را به کشورهای 
بیگانه راندن، این 

بزرگ ترین فاجعه ای 
است که در طول تاریخ 

بشر می توان سراغش 
را داشت. 
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ــرن رخ  ــم ق ــش از نی ــول بی ــطین در ط ــی در فلس ــات فراوان ــه جنای ــه اینک ــه ب ــا توج ب

ــام  ــا انج ــرف غربی ه ــات از ط ــن جنای ــری از ای ــرای جلوگی ــی ب ــوز اقدام داده و هن

ــک  ــتی کم ــم صهیونیس ی ــه رژ ــز ب ــف نی ــای مختل ــه صورت ه ــه ب ــت، بلک ــده اس نش

شــده، هرکســی کــه ادعــای بشــر بــودن و انســان بــودن دارد، درد و جراحــت و زندگــی 

ــک  ــطین از ی ــئله فلس ــه مس ــد ک ــد درک کن ــز می توان ــن را نی ــد، ای ــفته را می فهم آش

بحــث داخلــی و اختــاف دینــی و ســرزمینی خــارج شــده و بــه یــک مســئله جهانــی 

ــل شــده اســت. و حقــوق بشــری تبدی

ــا اهمیــت  آیت اللــه خامنــه ای نیــز معتقــد اســت ایــن مســئله یــک مســئله انســانی ب

ــا،  ــر چادره ی ــوم در ز ــروم و مظل ــودکان مح ــن ک ــد: »ای ــن رو می فرمای ــت. از ای اس

ــف  ــه وظای ــه ب ــی ک ــا و ملت های ــک دولت ه ــا کم ــوند، ب ــد می ش ــا متول در اردوگاه ه

ــا کمــک این هــا ایــن  عیــان، ب
ّ

واقعــی خــود هــم در قبــال آن هــا عمــل نمی کننــد، مد

یــر چــادر درس  یــر چــادر ِســاح می آمــوزد، در ز کــودک بــزرگ می شــود. در ز

ــه، از  ــی را از خان ــه میلیون ــت دو، س ــک مل ــد. ی ــی می کن ــد، در اردوگاه زندگ می خوان

کاشــانه، از شــهر، از معبــد، از مســجد، از همــه چیــز خــود و از زندگــی خــود محــروم 

یــن فاجعــه ای اســت کــه  کــردن، آن هــا را بــه کشــورهای بیگانــه رانــدن، ایــن بزرگ تر

ــا  ــه م ــت ک ــبب اس ــن س ــه ای ــت. ب ــراغش را داش ــوان س ــر می ت ــخ بش ی ــول تار در ط

ــأله  ــک مس  ی
ً
ــا ــی صرف ــی و حت ــأله عرب ــک مس  ی

ً
ــا ــطین صرف ــأله فلس ــم مس معتقدی

مسئلهفلسطینیکمسئلهانسانیوحقوقبشریاست
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مسأله اسامی نیست، یک مسأله انسانِی بسیار با اهمّیت است.«]1[

ــزرگ  ــب ب ــی از مصائ ــطین، یک ــأله ی فلس ــد: »مس ــر می فرماین ــای دیگ ــان در ج ایش

ــی اســت. هــر کــس کــه احساســی در مــورد انســان و حقــوق  یت کنون جهــان بشــر

ــه  ــن قضی ــد در ای ــد، بای ــوم می زن ــان های مظل ــت از انس ــان دارد و دم از حمای انس

صاحــب داعیــه باشــد و ایــن قضیــه را، قضیــه ی خــود بدانــد. شــاید بشــود گفــت کــه 

یــخ اســت. آن کســانی کــه  ــر تار ــای کم نظی ــه و مصیبــت فلســطین، جــزو قضای قضی

ــوق  ــد از حق ــد، بای ــت می گوین ــر راس ــد، اگ ــر می زنن ــوق بش ــداری از حق دم از طرف

یــد کــه ... بــه قــدر  ملــت فلســطین ســخن بگوینــد. شــما کــدام ملــت را ســراغ دار

ــش را از  ــد، عزیزان ــیده باش ــت کش ــد، مصیب ــده باش ــکنجه دی ــطین ش ــت فلس مل

دســت داده باشــد و حقوقــش نادیــده گرفتــه شــده باشــد؟ چه طــور شــد کــه اگــر در 

گوشــه یی از عالــم، یکــی از ایــن مصائــب بــرای عده یــی انســان پیــش بیایــد، کســانی 

ادعــا می کننــد کــه دلســوز و غمخــوار حقــوق بشــرند؛ ســینه ســپر می کننــد، حــرف 

ــطین  ــردم فلس ــت را در م ــه مصیب ــن هم ــوع ای ــا مجم ــد؛ ام ــدام می کنن ــد و اق می زنن

ــد؟!«]2[ ــده می گیرن ندی

مسئله فلسطین مسئله اول جهان اسام

ــه  ــه ب ــت، بلک ــی نیس ــئله داخل ــک مس ــطین ی ــئله فلس ــد مس ــه ش ــه گفت ــور ک همانط

مســئله جهانــی و بشــری تبدیــل شــده اســت. امــا حتــی اگــر مدعیــان حقــوق بشــر در 

برابــر ایــن جنایاتــی کــه در فلســطین می گــذرد ســکوت کننــد و برعکــس کمک هــای 

ــد و  ــل کنن ــتی منتق ــم صهیونیس ی ــه رژ ــود را ب ــوی خ ــری و معن ــانی و فک ــی و انس مال

ــد،  ــده بگیرن ــن عظمــت در فلســطین را نادی ــا ای انســانیت و مســئله حقــوق بشــری ب

یــرا کــه مســئله فلســطین یــک مســئله مهــم  جهــان اســام نمی توانــد ســکوت کنــد. ز

در دنیــای اســام اســت.

ــأله  ــطین، مس ــأله فلس ــروز مس ــد:  »ام ــورد می فرمای ــن م ــه ای در ای ــه خامن آیت الل

ــورهای  ــوص کش ــه خص ــامی، ب ــت اس ــه اّم ــروز هم ــت. ام ــام اس ــان اس اّول جه

ــم  ــه ه ــد ک ــه کنن ــه توّج ــن نکت ــه ای ــد ب ــا ـ بای ــور م ــت و کش ــل مل ــر ـ مث نزدیک ت

ــر فلســطین و غاصــب فلســطین و هــم پشــتیبانان آن هــا،  صهیونیســت های حاکــم ب

ــب  ــت غاص ــی دول ــأله داخل ــطین را مس ــل فلس ــای داخ ــد ماجراه ــعی می کنن س

اســرائیل وانمــود کننــد، کــه بــه هیچ وجــه ایــن گونــه نیســت. اگــر در داخــل فلســطین 

ــام،  ــای اس ــطین، دنی ــأله فلس ــود مس ــر خ ــه خاط ــرد، ب ــام نمی ک ــم قی ــر ه ــک نف ی

خصــم صهیونیســت ها و حامیانشــان بــود؛ حــال کــه دیگــر مــردم فلســطین هــم قیــام 

گاهانــه وارد میــدان شــده اند.«]3[ کرده انــد و خودشــان آ

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

آن کسانی که دم از 
طرفداری از حقوق بشر 
می زنند، اگر راست 
می گویند، باید از حقوق 
ملت فلسطین سخن 
بگویند. شما کدام ملت 
را سراغ دارید که ... 
به قدر ملت فلسطین 
شکنجه دیده باشد، 
مصیبت کشیده باشد، 
عزیزانش را از دست 
داده باشد و حقوقش 
نادیده گرفته شده 
باشد؟
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واکنش دو نمونه از فعاالن کشورهای اسامی در مورد مسئله فلسطین

آقــای »ضیاءالدیــن مــورو«، از فعــاالن و مبــارزان جــوان انقــاب تونــس در ســخنرانی 

ــه  ــوند ک ــادآور می ش ــس ی ــان تون ــد: »جوان ــطین می گوی ــئله فلس ــورد مس ــود در م خ

مســئله ی اصلــی آن هــا مســئله ی فلســطین اســت. فلســطین در دل هــا و در مغزهــا و 

ــط  ــان فق ــی آن ــتاورد انقاب ــه دس ــد ک ــد می کنن کی ــان تأ ــن جوان ــت. ای ــوارح اس در ج

یــک گام اولیــه ای بــه ســمت دســتاورد بزرگ تــر اســت کــه همانــا آزادســازی ســرزمین 

ــاءالله.  ــت؛ إن ش یف اس ــر ــدس ش ــت در ق ــزاری جماع ــزاری نمازگ ــطین و برگ فلس

ــاق  ــرای احق ــتوانه ب ــن پش ی ــوان بهتر ــه عن ــما را ب ــه ش ــور ک ــی! همان ط ــرادران گرام ب

حــق و محــو باطــل شــناختیم، پایــدار بمانیــد«.]4[

ــطین را  ــئله فلس ــد مس ــلمانان می خواه ــر از مس ــای دیگ ــه ای در ج ــه خامن آیت الل

ــأله  ــن مس ی ــد: »مهم تر ــان می فرماین ــد. ایش ــری بکنن ــرای آن فک ــد و ب ــدی بگیرن ج

ــأله  ــن مس ی ــواره مهم تر ــر هم ــرن اخی ــه در نیم  ق ــت ک ــطین اس ــأله فلس ــروز، مس ام

ــخن از  ــا س ــت. این ج ــوده اس یت ب ــر ــأله بش ــن مس ی ــاید مهم تر ــام و ش ــان اس جه

ــور  ــک کش ــب ی ــخن از غص ــت؛ س ــت اس ــک مل ــت ی ــی و مظلومی ــت و آوارگ محن

اســت؛ ســخن از ایجــاد غــده ای ســرطانی در قلــب کشــورهای اســامی و در نقطــه 

ــم  ــخن از ظل ــا س ــت؛ این ج ــر اس ــه یکدیگ ــام ب ــان اس ــرب جه ــرق و غ ــای ش التق

ــرا  ــطین را ف ــلمان فلس ــت مس ــی از مل پ ــل پی در ــون دو نس ــه اکن ــت ک ــتمری اس مس

ــردم در  ــای م ــه توده  ه ــی ب ــامی متک ــن اس ــام خونی ــه قی ــروزه ک ــت. ام ــه اس گرفت

ــه  ــدان و بیگان ــغالگران بی وج ــه اش ــدی را ب ــی و ج ــر واقع ــطین، خط ــرزمین فلس س

ــه  ــمن از همیش ــیوه  های دش ــد، ش ــزد می کن ــت گوش ــا از جنای ــانیت و بی محاب از انس

ــأله را از  ــد مس ــان بای ــر جه ــلمین در سراس ــت و مس ــداردهنده  تر اس ــر و هش پیچیده  ت

ــد.«]5[ ــری و کاری بکنن ــرای آن فک ــد و ب ــر بگیرن ــه جدی ت همیش

ســید حســن نصراللــه در همیــن راســتا در مــورد مســئله فلســطین پیشــنهاداتی را ارائــه 

ــی  ــه ی جهان ــه اتحادی ــود- ک ــاد ش ــی ایج ــه چارچوب ــم ک ــنهاد می ده ــد: »پیش می کن

ــز  ــا، مراک ــا در آن علم ــود- ت ــدم ش ــورد پیش ق ــن م ــد در ای ــام می توان ــای اس علم

ــکات  ــورد مش ــوند و در م ــع ش ــگان جم ــت و نخب ــای مقاوم ــی، گروه ه مطالعات

هم اندیشــی کننــد و بــرای آن هــا چــاره ای بیابنــد. مــا قــادر بــه حــل ایــن مشــکات 

هســتیم. شــاید نتوانیــم همــه ی امــت را وارد ایــن معرکــه کنیــم امــا بایــد تــاش کــرد و 

یــن شــرایط یــک پنجــم امــت را درگیــر مســأله ی فلســطین کنیــم. ایــن  حتــی در بدتر

ــادی  ی ــای ز ــرا کاره ی ــود ز ــد ب ــی نخواه ــد و طوالن ــادی نمی خواه ی ــاش ز ــدام، ت اق

ــت و  ــورد داش ــن م ــیم کاری در ای ــرد و تقس ــتفاده ک ــا اس ــوان از آن ه ــده و می ت ش

ــاع  ــر اوض ــرد. اگ ــف ک ی ــه ای تعر ــانه ها وظیف ــگان و رس ــا، نخب ــا، دولت ه ــرای علم ب

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

آیت اهلل خامنه ای در 
جای دیگر از مسلمانان 

می خواهد مسئله 
فلسطین را جدی 
بگیرند و برای آن 

فکری بکنند. ایشان 
می فرمایند: »مهم ترین 

مسأله امروز، مسأله 
فلسطین است که در 
نیم  قرن اخیر همواره 

مهم ترین مسأله جهان 
اسالم و شاید مهم ترین 

مسأله بشریت بوده 
است«.
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ــد  ــد و بای ــم ش ــادی خواهی ی ــارت های ز ــار خس ــک دچ ــش رود بی ش ــه پی این گون

ــم.«]6[ ی ــارت را بگیر ــن خس ــوی ای جل

چرا فلسطین مسئله اول جهان اسام است؟

یکــی از قواعــد مهمــی کــه در مفاهیــم اســامی بســیار مهــم اســت، قاعــده نفی ســبیل 

اســت. قاعــده نفــی ســبیل می گویــد کــه غیــر مســلمانان حــق تســلط بــر مســلمانان 

را ندارنــد. ســبیل در لغــت بــه معنــی راه اســت. امــا درمعنــای اصطاحــی بــه معنــی 

ــد در  ــه خداون ــت ک ــن اس ــبیل ای ــی س ــده نف ــوم قاع ــت. مفه یعت اس ــر ــون و ش قان

ــاز  ــلمین را ب ــر مس ــار ب ــلط کف ــوذ و تس ــه راه نف ــام هیچگون یعت اس ــر ــن و ش قوانی

ــلطه  ــت. »س ــته اس ــلمانان بس ــر مس ــران ب ــلط کاف ــه راه تس ــت و هرگون ــذارده اس نگ

ــت  ــری نارواس ــامی، ام ــه اس ــر فق ــلمانان از نظ ــامی و مس ــه اس ــر جامع ــمن ب دش

ــگان  ــلمانان و بیگان ــوذ غیرمس ــترش نف ــش و گس ــث افزای ــه باع ــی ک ــه ارتباط و هرگون

ــت  ــلمین دخال ــور مس ــد در ام ــان بتوانن ــه آن ــه ای ک ــردد به گون ــامی گ ــه اس در جامع

ــود.« ]7[ ــی می ش ــوع تلق ــد، ممن کنن

یــَن  اِفِر
َ
ک

ْ
ــُه ِلل

ّ
 الل

َ
ــن َیْجَعــل

َ
یــم اســتناد مــی کننــد: » ... َول  فقهــا بــه ایــن آیــه از قــرآن کر

ــران راه  ــرای کاف ــان ب ــان[ مؤمن ی ــر ]ز ــد هرگــز ب : ]8[ و خداون
ً

ــِبیا ــَن َس ِمِنی
ْ

ُمؤ
ْ
ــی ال

َ
َعل

]تســلطی[ قــرار نــداده اســت.«

یــن دشــمنان مؤمنــان و اســام در قــرآن از  اشــغال فلســطین توســط یهودیــان کــه بدتر

ــر امــور مســلمانان  ــگان ب ــق تســلط بیگان ــاد شــده اســت]9[ یکــی از مصادی آن هــا ی

ــطین از دو  ــد: »فلس ــه ای می فرمای ــه خامن ــل آیت الل ــن دلی ــود. بدی ــوب می ش محس

نظــر مســأله دنیــای اســام اســت: یکــی از نظــر این کــه فلســطین قطعــه ای از خــاک 

اســامی اســت. در بیــن همــه مذاهــب رایــج اســامی، هیــچ اختافــی نیســت و فقها 

فــاق دارنــد کــه اگــر قطعــه ای از خــاک اســامی بــه وســیله دشــمنان 
ّ
همــه بــر ایــن ات

ــه  ــد، هم ــود آم ــه به وج ــر آن قطع ــام ب ــمنان اس ــت دش ــد و حاکمی ــدا ش ــام ج اس

بایــد وظیفــه خودشــان را مجاهــدت و تــاش بــرای برگردانــدن آن قطعــه بــه ســرزمین 

ــن  ــتند، ای ــه هس ــا ک ــای دنی ــر ج ــلمان در ه ــای مس ــذا ملت ه ــد. ل ــامی بدانن اس

را وظیفــه خودشــان می داننــد. البتــه خیلی هــا نمی تواننــد اقدامــی بکننــد؛ امــا 

ــد. ــدام می کن ــد و اق ــدام کن ــد اق ــد، بای ــد و هــر طــوری کــه بتوان هرکســی بتوان

 تشــکیل دولــت یهــودی - یــا بــه تعبیــر درســت تر، 
ً
جهــت دوم ایــن اســت کــه اساســا

ــد مــدِت  ــا یــک هــدِف بلن ــای اســام، ب ــن نقطــه از دنی دولــت صهیونیســت - در ای

ــه  ــن نقط ــت در ای ــن دول ــود آوردن ای ــه وج  ب
ً
ــا ــد. اص ــود آم ــه وج ــتکباری ب اس

 قلــب دنیــای اســام اســت - یعنــی قســمت غــرب اســامی را 
ً
ــا یب حّســاس کــه تقر

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

 آیت اهلل خامنه ای 
می فرماید: »فلسطین 
از دو نظر مسأله 
دنیای اسالم است: 
یکی از نظر این که 
فلسطین قطعه ای از 
خاک اسالمی است. 
در بین همه مذاهب 
رایج اسالمی، هیچ 
اختالفی نیست و 
فقها همه بر این اتّفاق 
دارند که اگر قطعه ای 
از خاک اسالمی به 
وسیله دشمنان اسالم 
جدا شد و حاکمیت 
دشمنان اسالم بر آن 
قطعه به وجود آمد، همه 
باید وظیفه خودشان را 
مجاهدت و تالش برای 
برگرداندن آن قطعه 
به سرزمین اسالمی 
بدانند«.
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یقاســت، بــه قســمت شــرق اســامی کــه همیــن خاورمیانــه و آســیا و مشــرق  کــه آفر

یقــا و اروپــا - بــرای  اســت، مّتصــل می کنــد و یــک ســه راهــی اســت بیــن آســیا و آفر

ــه در  ــتعمارگراِن آن روز - ک ــلطه اس ــداوم س ــدت، ت ــد م ــه در بلن ــود ک ــن ب ــر ای خاط

رأسشــان دولــت انگلیــس بــود - بــر دنیــای اســام باقــی بمانــد و این طــور نباشــد کــه 

اگــر یــک وقــت دولــت اســامِی مقتــدری - مثــل دوران هایــی از حکومــت عثمانــی - 

بــه وجــود آمــد، بتوانــد جلــِو نفــوذ اســتعمارگران و انگلیــس و فرانســه و دیگــران را در 

ایــن منطقــه بگیــرد. لــذا یــک پایــگاه بــرای خودشــان درســت کردنــد. بنابرایــن طبــق 

یخــی، تشــکیل حکومــت صهیونیســتی در آن جــا، بیــش از آنچــه کــه آرزوی  اســناد تار

مــردم یهــود باشــد، یــک خواســت اســتعماری دولــت انگلیــس بــود.

شــواهدی وجــود دارد کــه در همــان زمــان بســیاری از یهودی هــا اعتقادشــان ایــن بــود 

یــزان  کــه احتیاجــی بــه ایــن دولــت نیســت؛ ایــن دولــت بــه نفعشــان نیســت؛ لــذا گر

بودنــد. بنابرایــن، ایــن یــک آرزو و ایــده یهــودی نبــود؛ بیشــتر یــک ایــده اســتعماری 

یــکا گــوی سیاســت دنیــا و  و یــک ایــده انگلیســی بــود. البتــه بعــد کــه بــه وســیله آمر

گــوی اســتکبار از دســت انگلیــس ربــوده شــد، ایــن هــم جــزو همــان ابــواب جمــع 

ــتفاده  ــر اس ــا حداکث یکایی ه ــید و آمر ــکا رس ی ــه آمر ــه ب ــود ک ــتعماری ب ــث اس ی موار

ــت  ــو دول ــطین و مح ــات فلس ــن نج ــد. بنابرای ــتفاده می کنن ــم اس ــد و االن ه را کردن

غاصــب صهیونیســتی، مســأله ای اســت کــه بــا مصالــح ملت هــای ایــن منطقــه - از 

ــه از روز اّوِل  ــانی ک ــرو کار دارد. کس ــران - س ــا ای ــز م ــور عزی ــح کش ــا مصال ــه ب جمل

ــت ها  ــدار صهیونیس ــوذ و اقت ــا نف ــه ب ــه و معارض ــا را مقابل ــی از برنامه ه ــاب، یک انق

ــور و  ــح کش ــق مصال ــه، طب ــن برنام ــد. ای ــن کار را کردن ــبه ای ــا محاس ــد، ب ــرار دادن ق

ــت. در  ــده اس ــاب ش ــران انتخ ــردم ای ــامی و م ــوری اس ــی جمه ــح عموم مصال

کشــورهای دیگــر نیــز همین طــور اســت. همــه روشــنفکران کشــورهای اســامی، همه 

یــکا  سیاســتمداران آزاداندیــش، همــه آن هایــی کــه دستشــان در حنــای اســتکبارِی آمر

رنــگ نگرفتــه اســت، معتقدنــد کــه بایــد بــا اســرائیل مقابلــه کــرد؛ یعنــی ایــن را جــزو 

ــد.« ]10[ ــان می دانن ــح کشورش مصال
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پیــروزی انقــاب اســامی در ایــران از جنبه هــای مختلــف بــه تشــدید مبــارزات ضــد 

ــارزه فلســطینی ها را دگرگــون ســاخت.  ــد مب ــد و رون صهیونیســتی مســلمانان انجامی

ــه  ــاس خاورمیان ــه حس ــرائیل در منطق ــرب و اس ــد غ ــد نیرومن ــک متح ــاه ی ــم ش ی رژ

ــوالت  ــا و محص ــوه کااله ــازار واردات انب ــاه ب ــان ش ــران در زم ــد. ای ــمار می آم ــه ش ب

یــم اشــغالگر را رونــق می  بخشــید و از ســوی دیگــر شــاه  اســرائیلی بــود کــه اقتصــاد رژ

ــتافت و  ــم می ش ی ــن رژ ــک ای ــه کم ــرائیل ب ــاز اس ــورد نی ــت م ــن نف ــدور و تأمی ــا ص ب

ــاحی  ــه و س ــه گلول ــل ب ــرائیل، تبدی ــع اس ــاد و صنای ــه اقتص ــران در مجموع ــت ای نف

ــات  ــرای عملی ــی ب ــران پایگاه ــت. ای ــطینیان می نشس ــینه فلس ــر س ــه ب ــد ک می ش

ــود. ــرل اعــراب منطقــه شــده ب جاسوســی اســرائیل و کنت

یــغ  افشــای روابــط پنهــان و آشــکار شــاه بــا اســرائیل و مخالفــت بــا کمک هــای بی در

یــم شــاه بــه دشــمن مشــترک مســلمانان یکــی از انگیزه هــای قیــام امــام خمینــی را  رژ

تشــکیل مــی داد کــه خــود در ایــن بــاره فرمــوده اســت: »یکــی از جهاتــی کــه مــا را در 

مقابــل شــاه قــرار داده اســت، کمــک او بــه اســرائیل اســت. مــن همیشــه در مطالبــم 

ــرده  ــکاری ک ــا او هم ــد ب ــود آم ــه وج ــرائیل ب ــه اس ــان اول ک ــاه از هم ــه ش ــه ام ک گفت

اســت و وقتــی کــه جنــگ بیــن اســرائیل و مســلمانان بــه اوج خــود رســیده بــود، شــاه 

همچنــان نفــت مســلمین را غصــب کــرده و بــه اســرائیل مــی داد و ایــن امــر، خــود از 

عوامــل مخالفــت مــن بــا شــاه بــوده اســت«.]1[

اهمیتمسئلهفلسطینازمنظرامامخمینی اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

افشای روابط پنهان و 
آشکار شاه با اسرائیل 
و مخالفت با کمک های 
بی دریغ رژیم شاه 
به دشمن مشترک 
مسلمانان یکی از 
انگیزه های قیام امام 
خمینی را تشکیل 
می داد که خود در 
این باره فرموده است: 
»یکی از جهاتی که ما 
را در مقابل شاه قرار 
داده است، کمک او به 
اسرائیل است«.
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ــود  ــه مهلکــی ب ــران نخســتین ضرب ســرنگونی شــاه و حاکمیــت نظــام اســامی در ای

کــه اهــداف توســعه طلبانه ی صهیونیســت ها را بــه طــور جــدی بــه مخاطــره افکنــد.

ــر افــکار عمومــی آنچنــان گســترده بــود  ــام انقــاب اســامی و رهبــری آن ب ــر پی تأثی

کــه وقتــی »انــور ســادات« معاهــدۀ ســازش را در کمــپ دیویــد امضــا کــرد، دولــت 

یم هــای مرتجــع عــرب نیــز اخــراج شــد و  مصــر از جرگــه اعــراب و حتــی از جمــع رژ

در انــزوای کامــل قــرار گرفــت.

ــه  ــا تجرب ــدس ب ــغالگر ق ــم اش ی ــی رژ ــان اصل ــی، حامی ــای اروپای ــکا و دولت ه ی آمر

تلخــی کــه از شکســت خویــش در مواجهــه بــا نهضــت امــام خمینــی اندوختــه بودنــد 

بــرای مهــار انقــاب اســامی و تغییــر شــرایط بســیج شــدند و در ایــن مســیر تــا حــد 

ــن  ــور ای ــد کــه تبل ــا رقیــب شــرقی خــود )شــوروی ســابق( پیــش رفتن همسوشــدن ب

ــت  ــامی و حمای ــوری اس ــاک جمه ــغال خ ــه اش ــدام ب ــک ص ی ــویی را در تحر همس

یــم بعــث عــراق بــا نظــام نوپــای  همه جانبــه از او در تمــام مراحــل جنــگ طوالنــی رژ

اســامی در ایــران از ســوی دو ابرقــدرت شــاهد بودیــم.

جنــگ تحمیلــی بــا هــدف اشــغال و تجزیــه ایــران و نابــودی انقــاب اســامی آغــاز 

شــد و نظــام جمهــوری اســامی را ـ کــه مصمــم بــود تــا نقــش پیشــتازی خویــش را 

در نبــرد بــا دشــمنان مســلمین ایفــا کنــد و بــه شــعار »امــروز ایــران و فــردا فلســطین« 

جامــه عمــل بپوشــاند، ناگزیــر ســاخت تــا بــرای دفــاع از موجودیــت انقــاب خویش 

بــه صحنــه جنــگ ناخواســته کشــیده شــود، جنگــی کــه بنــا بــه اعتــراف ســران دول 

ــد و  ــره کن ــامی را یکس ــاب اس ــف انق ــا تکلی ــود ت ــده ب ــد آم ــرقی پدی ــی و ش غرب

ملت هــای مســلمان را از اندیشــۀ قیــام و انقــاب نومیــد ســازد. بدیــن ترتیــب صــدام 

ــی  ــخ و طوالن ــه ای تل ــردان حادث ــلمین صحنه گ ــمنان مس ــت دش ــک و حمای ی ــا تحر ب

شــد کــه امــام خمینــی از آن چنیــن یــاد می کنــد: »آنچــه کــه موجــب تأســف بســیار 

یــب صــدام، بــا هجــوم بــه  یــکا، بــا فر اســت آن اســت کــه ابرقدرت هــا، به ویــژه آمر

کشــور مــا، دولــت مقتــدر ایــران را ســرگرم دفــاع از کشــور خــود نمــود، تــا مجــال بــه 

اســرائیل غاصــب تبهــکار دهــد تــا بــه نقشــه ی شــوم خــود کــه تشــکیل اســرائیل بــزرگ 

از نیــل تــا فــرات اســت، اقــدام نمایــد«.]2[

هــر چنــد کــه واقعیت هــای تلــخ، توطئه هــا و موانعــی کــه دشــمنان اســام در مســیر 

پیشــرفت انقــاب اســامی ایجــاد کردنــد و همچنیــن بــروز تحــوالت بلــوک شــرق، 

یــکا را قــادر ســاخت تــا ســازش و تســلیم در برابــر اســرائیل را دوبــاره بــه عنــوان  آمر

ــه جرگــه اعــراب  ــه تنهــا ب ــه مطــرح ســازد و مصــر را ن تنهــا راه حــل بحــران خاورمیان

ــیعی از  ــف وس ــک طی ــه این ــکاران ک ــوف سازش ــاپیش صف ــه در پیش ــد بلک بازگردان

ــد. ــرار ده ــت، ق ــه اس ــی را در برگرفت ــای عرب دولت ه

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

تأثیر پیام انقالب 
اسالمی و رهبری آن بر 

افکار عمومی آنچنان 
گسترده بود که وقتی 
»انور سادات« معاهدة 

سازش را در کمپ 
دیوید امضا کرد، دولت 
مصر از جرگه اعراب و 
حتی از جمع رژیم های 
مرتجع عرب نیز اخراج 

شد و در انزوای کامل 
قرار گرفت.
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امــا بــا این همــه آنچــه کــه در لبنــان اتفــاق افتــاد و آنچــه کــه امــروز در ســرزمین های 

فلســطین اشــغالی شــاهد هســتیم، نشــان می دهــد کــه ملــت فلســطین پیــام انقــاب 

ــی  ــام خمین ــای ام ــت و بیدارگری ه ــه اس یافت ــع در ــه موان ــم هم ــامی را علی رغ اس

ــکاران  ــت سازش ــم خیان ــت. علی رغ ــه اس ــکل گرفت ــه« ش ــته و »انتفاض ــار نشس ــه ب ب

یــکا نیــز اعتــراف دارنــد  یــم اشــغالگر و آمر در جهــان عــرب، امــروز حتــی رهبــران رژ

کــه جوهــره ی تفکــر انقــاب اســامی و آرمان هــای امــام خمینــی در متــن حــوادث 

فلســطین حضــوری انکارناپذیــر یافتــه اســت.

یــم شــاه  حضــرت امــام در اوج قــدرت نظــام ستم شــاهی، افشــاگر روابــط پنهــان رژ

ــرای جهــان اســام را بســیار جــدی و  ــا خطــر اســرائیل ب ــه ب ــود و مقابل و اســرائیل ب

پیگیرانــه دنبــال می کــرد. امــام خمینــی اولیــن مرجــع تقلیــد و پیشــوای بــزرگ مذهبــی 

بــود کــه مجــوز حمایــت از مبــارزان فلســطینی از محــل وجوهــات شــرعی و زکــوات 

ــه  ــدس در ب ــغالگر ق ــم اش ی ــت رژ ــان جنای ی ــد. و در جر ــادر نمودن ــات را ص و صدق

ــجد را  ــازی مس ــه بازس ــران ک ــی دیگ ــاف مش ــجداالقصی، برخ ــیدن مس ــش کش آت

وجهــه همــت خــود قــرار داده بودنــد، بــا دوراندیشــی تمــام بــر حفــظ آثــار جنایــت 

ــر  ــلمین ب ــویق مس ــک و تش ی ــت تحر ــمبلیک در جه ــی س ــوان عامل ــه عن ــرائیل ب اس

ــد می نمــود. کی ــم اشــغالگر تأ ی ــی رژ ــه موجودیــت مســبب اصلــی جنایــت، یعن علی

ــرائیل را  ــا اس ــارزه ب ــادی مب ــد اعتق ــامی و بع ــه اس ــاز، وجه ــان آغ ــان از هم ایش

ــت  ــت ام ــب حمای ــطین و جل ــوم فلس ــت مظل ــیج مل ــرای بس ین روش ب ــازتر کارس

اســام از آنــان معرفــی نمــود و اتخــاذ مشــی های دیگــری همچــون تکیــه بــر قومیــت 

ــی و غیراســامی  ــی و نگرش هــای ناسیونالیســتی و دیگــر ایدئولوژی هــای واردات عرب

ــت. ــدس می دانس ــرای آزادی ق ــارزه ب ــیر مب ــراف در مس را انح

ایشــان بــه مشــکات درونــی جهــان اســام و از جملــه ضعــف و ناتوانــی یا وابســتگی 

ــی و  گاه ــر آ ــذا ب ــت و ل ــل داش ــوف کام ــامی، وق ــورهای اس ــران کش ــی از س بعض

ــی و  ــترکات ایمان ــادی و مش ــول اعتق ــث از اص ــام منبع ــان اس ــی جه ــعور عموم ش

ــای  ــران دولت ه ــود و س ــد می نم کی ــه ای تأ ــات فرق ــز از اختاف ــت و پرهی ــی ام فرهنگ

ــود کــه دولت هــا  ــد. و معتقــد ب ــرا می خوان ــان ف ی ــن جر ــه متابعــت از ای اســامی را ب

تــا آنجــا کــه بــا ایــن شــعور و خواســت عمومــی مســلمین همســو و همــراه باشــند، 

 ملت هــای 
ّ
شــأن رهبــری و مســئولیت هدایــت مبــارزه را عهــده دار خواهنــد بــود و اال

ــا شــاه کــرد. ــران ب ــان همــان کننــد کــه ملــت مســلمان ای ــا آن مســلمان می بایســت ب

ــأله  ــوص مس ــام در خص ــرت ام ــرش حض ــوه نگ ــی از وج ــار بعض ــه اختص ــک ب این

ــردد. ــرح می گ ــتی مط ــمن صهیونیس ــا دش ــه ب ــطین و مقابل فلس

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

حضرت امام در اوج 
قدرت نظام ستم شاهی، 
افشاگر روابط پنهان 
رژیم شاه و اسرائیل 
بود و مقابله با خطر 
اسرائیل برای جهان 
اسالم را بسیار جدی 
و پیگیرانه دنبال 
می کرد. امام خمینی 
اولین مرجع تقلید و 
پیشوای بزرگ مذهبی 
بود که مجوز حمایت از 
مبارزان فلسطینی از 
محل وجوهات شرعی 
و زکوات و صدقات را 
صادر نمودند.
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یکا و اسرائیل لزوم استفاده از حربه نفت علیه آمر

 شکســت 
ً
در زمانــی کــه تجربــه ی جنگ هــای متعــدد اعــراب و اســرائیل، مخصوصــا

ــود،  ــرده ب ــت ک ــراب تقوی ــازش را در اع ــای س ــی از زمینه ه ــان، برخ ــگ رمض در جن

یــم نفــت علیــه اســرائیل و  امــام خمینــی بــر ادامــه مبــارزه بــا اســتفاده از حربــه تحر

ــرد. ــد می ک کی ــش تأ حامیان

ــان در  ــگ رمض ــبت جن ــه مناس ــامی ب ــل اس ــه دول و مل ــاب ب ــی خط ــان در پیام ایش

یــخ ۱۳۵۲/۸/۱۶ نوشــتند: »دولت هــای ممالــک نفت خیــز اســامی الزم اســت  تار

ــه اســرائیل و  ــه علی ــوان حرب ــه عن ــد، ب ــار دارن ــی کــه در اختی از نفــت و دیگــر امکانات

ــرائیل  ــه اس ــه ب ــی ک ــه آن دولت های ــت ب ــروش نف ــرده، از ف ــتفاده ک ــتعمارگران اس اس

ــد«.]3[ ــودداری ورزن ــد خ ــک می کنن کم

ــاب  ــروزی انق ــد از پی ــی بع ــف و حت ــع مختل ــام در مقاط ــرت ام ــع حض ــن موض ای

ــف، از  ــل مختل ــه دالی ــفانه ب ــی متأس ــد ول ــب می ش ــدت تعقی ــه ش ــز ب ــامی نی اس

جملــه ضعــف و وابســتگی بســیاری از ســران ممالــک اســامی، ایــن اقــدام عملــی 

نشــد. اگــر بــه شــرایط خــاص آن ســال ها و اهمیــت و نقــش حیاتــی نفــت در رونــق 

ــی الزم را  ــر تدافع ــرب تدابی ــی غ ــای صنعت ــوز دنی ــه هن ــی ک ــژه در زمان ــع به وی صنای

یــم اتخــاذ نکــرده بــود توجــه کنیــم، اهمیــت ایــن موضــع  بــرای مقابلــه بــا حربــه تحر

ــود. ــر درک می ش ــام بهت ام

یابی هویت اسامی آزادی فلسطین در گرو باز

ــردم  ــه م ــت ک ــن اس ــرائیل ای ــا اس ــدی ب ــارزه ج ــی و مب ــع اصول ــاذ مواض ــه اتخ الزم

ــه زمامــداران  ــه بیمــاری و تــب مصــرف نباشــند و آنقــدر ب ــا ب گاهــی، مبت ضمــن آ

خویــش اعتمــاد داشــته باشــند کــه بــا آنــان همــکاری و همراهــی کننــد؛ ولــی خفقــان 

ــود کــه مــردم پشــتیبان  ــه حــدی ب ــر کشــورهای اســامی ب ــر اکث و اســتبداد حاکــم ب

ــد. ــا نبودن حکومت ه

ــان  ــت را ایم ــی مقاوم ــه گاه اصل ــی تکی ــام خمین ــه ام ــود ک ــت ب ــن موقعی ــا درک ای ب

ــام  ــم؛ اس ــام برنگردی ــه اس ــا ب ــا ت ــد: »م ــته و می فرماین ــا دانس ــامی ملت ه اس

ــودش  ــای خ ــر ج ــکاتمان س ــم، مش ه  برنگردی
ّ
ــول الل ــام رس ــه اس ــا ب ه، ت

ّ
ــول الل رس

ــه  ــتان را و ن ــه افغانس ــم و ن ــش کنی ــطین را حل ــه ی فلس ــم قضی ــه می توانی ــت، ن هس

ــا  ــه صــدر اســام. اگــر حکومت هــا هــم ب ــد ب ــد برگردن ســایر جاهــا را. ملت هــا بای

ــاب  ــد حس ــا بای ــتند، ملت ه ــر برنگش ــت و اگ ــکالی نیس ــه اش ــتند ک ــا برگش ملت ه

ــران  ــد کــه ملــت ای ــا حکومت هــا آن کنن ــد و ب ــدا کنن خودشــان را از حکومت هــا ج

ــود…«.]4[ ــل بش ــکات ح ــا مش ــرد ت ــودش ک ــت خ ــا حکوم ب

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

دولت های ممالک 
نفت خیز اسالمی 

الزم است از نفت و 
دیگر امکاناتی که در 

اختیار دارند، به عنوان 
حربه علیه اسرائیل و 
استعمارگران استفاده 

کرده، از فروش نفت به 
آن دولت هایی که به 

اسرائیل کمک می کنند 
خودداری ورزند.
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افشای مکرر نقشه اسرائیل بزرگ

شــعار اصلــی پارلمــان اســرائیل ایــن بــود کــه »اســرائیل، مرزهــای تــو از نیــل تــا فــرات 

اســت«؛ و ایــن شــعار در دوران ضعــف و نوپایــی اســرائیل کــه اشــغالگران از جمعیت 

ــد مطــرح می شــد و بدیهــی  ــای اســام برخــوردار بودن ــر دنی و قــدرت اندکــی در براب

اســت کــه بــه هنــگام قــدرت بــرای تحقــق آن تــاش خواهنــد کــرد.

امــام خمینــی بارهــا خطــر توســعه طلبی اســرائیل و عــدم اکتفــا بــه مرزهــای فعلــی را 

گوشــزد نمــوده و خاطرنشــان می ســاختند کــه هرگونــه انــکار یــا پرده پوشــی اســرائیل 

یــب افــکار عمومــی جهــان اســام و سودجســتن از  از ایــن هــدف، فقــط بــه منظــور فر

سیاســت گام بــه گام در تعقیــب اهــداف نهایــی اســت و چنانچــه همیــن هشــدار امــام 

ــه خیال خــام  ــای سازشــکارانه ای کــه ب ــواع طرح ه ــر ان ــد، راه ب ــی درک می ش ــه خوب ب

ــن  ــوده، و از ای ــی نم ــای بین الملل ــدات و توافق ه ــیر تعه ــرائیل را اس ــد اس می خواهن

ــی  ــغالی، نوع ــرزمین های اش ــده ای از س ــش عم ــذاری بخ ــت واگ ــه قیم ــق ب ی طر

خودمختــاری محــدود در گوشــه ای از ســرزمین فلســطین بــه دســت آورنــد، مســدود 

می شــد.

تفکیک یهود از صهیونیسم

ــتانه و  ــه، نژادپرس ــای جاه  طلبان ــا آرمان ه ــی ب ــده سیاس ــک پدی ــزم ی ــم صهیونی می دانی

یــر پوشــش مذهــب یهــود، جلــوه مذهبــی بــه خــود می گیرد  اســتعمارگرانه اســت کــه ز

و می کوشــد بــه عنــوان ناجــی قــوم یهــود اهــداف خــود را دنبــال نمایــد. اّمــا بــر اهــل 

نظــر پوشــیده نیســت کــه ادعــای وحــدت نــژادی یهودیــان جهــان ســاخته و پرداختــه 

ــوم،  ــای موه ــن ادع ــه ای ــک ب ــا تمس ــد ب ــه می خواهن ــت ک ــت هایی اس صهیونیس

غصــب ســرزمین فلســطین و جنایــات خــود در اراضــی اشــغالی را توجیــه نماینــد.

آشــکار اســت کــه صحنه گــردان اصلــی ایــن ماجــرا در آغــاز، اســتعمار انگلیــس بــود 

و اینــک جــای خــود را بــه دولتمــردان کاخ ســفید ســپرده اســت. و تردیــدی نیســت کــه 

ــدار دل نمی ســوزاند و  ــن خــدا و مــردم دین ــرای دی ــچ گاه ب ــن غــرب هی اســتعمار نوی

ــه منافــع اســتعماری خویــش نمی اندیشــد. جــز ب

ــود از  ــأله یه ــک مس ــا تفکی ــواره ب ــا هم ــن واقعیت ه ــی از ای گاه ــا آ ــی ب ــام خمین ام

صهیونیســم بــه مقابلــه بــا ایــن ترفنــد برخاســته و نقــاب تزویــر از چهــره مدعیــان دفــاع 

یانــی سیاســی کــه بــا اصــل دیانــت   جر
ً
از یهودیــت برمــی دارد و صهیونیســم را اساســا

ــد. ــی می نمای ــد معرف ــتیز می باش ــا در س ــی انبی ــداف اله و اه

اتحاد امت اسام، راه نجات فلسطین

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

امام خمینی با آگاهی از 
این واقعیت ها همواره 
با تفکیک مسأله 
یهود از صهیونیسم 
به مقابله با این ترفند 
برخاسته و نقاب تزویر 
از چهره مدعیان دفاع 
از یهودیت برمی دارد 
و صهیونیسم را اساسًا 
جریانی سیاسی 
که با اصل دیانت و 
اهداف الهی انبیا در 
ستیز می باشد معرفی 
می نماید.
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امــام خمینــی همــواره بازگشــت بــه اســام و متحدشــدن را شــرط نجــات فلســطین 

کیــد بــر اینکــه  و جلوگیــری از امیــال توســعه طلبانه صهیونیــزم دانســته اســت و بــا تأ

ــه  ــتن هرگون ــتار کنارگذاش ــت، خواس ــام اس ــردن اس ــرائیل نابودک ــی اس ــأله اصل مس

ــود. ــی ب اختــاف و از آن جملــه اختافــات مذهب

یــت اعــراب و مســلمانان ســاکن فلســطین، پیــروان مذاهــب اهل ســنت  اگرچــه اکثر

بودنــد، امــا امــام خمینــی بــه عنــوان یــک فقیــه و مرجــع شــیعه از هیچ گونــه حمایتــی 

نســبت بــه آنــان فروگــذار نکــرد. و قضیــه فلســطین را امــری مرتبــط بــا کیــان اســام 

می دانســت و بــه همیــن رو پیوســته همــۀ مســلمین به ویــژه شــیعیان لبنــان را در کمــک 

ــکل  ــطین مش ــکل فلس ــه مش ــرد ک ــد می ک کی ــود و تأ ــویق می نم ــطینیان تش ــه فلس ب

جهــان اســام اســت.

ــک  ــش از ی ــر بی ــت ها را ب ــدک از صهیونیس ــده ای ان ــی ع ــی حکم فرمای ــام خمین ام

ــک  ــد ی ــرا بای ــت: »چ ــت و می گف ــار می دانس ــگ و ع ــان نن ــلمان جه ــارد مس میلی

ــز هســتند و دارای همه جــور قــدرت هســتند، اســرائیل  کشــورهایی کــه دارای همه چی

ــد اینطــور  ــد؟ چــرا بای ــی کن ــه آن هــا اینطــور حکم فرمای ــد و ب ــا آن عــده ی کــم بیای ب

باشــد؟ جــز ایــن اســت کــه ملت هــا از هــم جــدا، و دولت هــا از هــم جــدا، و یــک 

میلیــارد جمعیــت مســلمین بــا همــه ی تجهیزاتــی کــه دارنــد نشســته اند و اســرائیل آن 

ــد«.]5[ ــطین می کن ــه فلس ــد و ب ــان می کن ــه لبن ــات را ب جنای

ــر  ــه اگ ــت ک ــامی اس ــاب اس ــزرگ انق ــر ب ــی رهب ــام خمین ــروف ام ــخن مع ــن س ای

ــرائیل را آب  ــد، اس یزن ــطل آب بر ــک س ــدام ی ــر ک ــوند و ه ــع ش ــلمین جم ــه مس هم

ــن  ــت و آن ای ــکل معماس ــه ش ــب ب ــک مطل ــن ی ــرای م ــود: »ب ــام می فرم ــرد. ام می ب

اســت کــه همــه ی دَول اســامّیه و ملت هــای اســام می داننــد کــه ایــن درد چیســت، 

می داننــد کــه دســت های اجانــب در بیــن اســت کــه این هــا را متفــرق از هــم بکنــد، 

ــد  ــود، می بینن ــا می ش ــب آن ه ــودی نصی ــف و ناب ــا ضع ــن تفرقه ه ــا ای ــه ب ــد ک می بینن

کــه یــک دولــت پوشــالی اســرائیل در مقابــل مســلمین ایســتاده ـ کــه اگــر مســلمین 

یختنــد او را ســیل می بــرد  مجتمــع بودنــد، هرکــدام یــک ســطل آب بــه اســرائیل می ر

ــتند«.]6[ ــون هس ــل او زب ــک در مقاب ـ مع ذل

 بهره گیری از فرصت ها و قابلیت های جهان اسام

امــام خمینــی در دفــاع از حقــوق مظلومیــن فلســطین و در مســیر بســیج ملل اســامی 

در حمایــت از قیــام فلســطینیان معتقــد بــود کــه بــه جــای روی آوردن بــه مناســبت ها 

ــد؛  ــطین ندارن ــلمان فلس ــت مس ــگ مل ــه در فرهن یش ــه ر ــی ک ــوژه ها و موضوعات و س

ــت. ــره گرف ــای آن به ــام و قابلیت ه ــوژی اس ــن ایدئول ــت از مت می بایس

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

امام خمینی 
حکم فرمایی عده ای 

اندک از صهیونیست ها 
را بر بیش از یک 

میلیارد مسلمان جهان 
ننگ و عار می دانست 
و می گفت: »چرا باید 

یک کشورهایی که 
دارای همه چیز هستند 
و دارای همه جور قدرت 

هستند، اسرائیل با 
آن عده ی کم بیاید 

و به آن ها اینطور 
حکم فرمایی کند؟ چرا 

باید اینطور باشد؟« 
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یــن جمعــه مــاه مبــارک رمضــان بــه عنــوان »روز جهانــی قــدس« نمونــه ای  اعــام آخر

گاهانــه امــام خمینــی اســت. از ایــن رویکــرد آ

ــاه  ــک م ــل از ی ــت حاص ــا معنوی ــام ب ــان اس ــه جه ــت ک ــی اس ــان فرصت ــاه رمض م

ــی الزم را  ــی، آمادگ ــی و تربیت ــع مذهب ــم و مجام ــزاری مراس ــان و برگ روزه داری مؤمن

بــرای عطــف توجــه بــه مســئولیت های خطیــر امــت در قبــال آزادی قبلــه اول مســلمین 

بــه دســت آورد. و چنانچــه موانــع سیاســی و تبلیغاتــی قدرت هــای اســتکباری و ایادی 

ــی  ــد، روز جهان ــگ ببازن ــلمانان رن ــت مس ــا هم ــامی ب ــرزمین های اس ــان در س آن

قــدس می توانــد نقشــی بســیار تعیین کننــده در اتحــاد ملــل اســام و بســیج و تهییــج 

یف ایفــا نمایــد. نیروهــای مســلمین بــرای آزادی قــدس شــر

ــام  ــه فلســفه واقعــی حــج کــه در قــرآن مجیــد »قی احیــای حــج ابراهیمــی و توجــه ب

کیــد بــر مراســم برائــت از مشــرکین بــه عنــوان جزئی  للنــاس« نامیــده شــده اســت، و تأ

ــای  ــر از قابلیت ه ــه ای دیگ ــک آن، نمون ــی و مناس ــج واقع ــر از روح ح تفکیک ناپذی

ــاور امــام خمینــی اســت کــه براســاس آن هــرگاه کنگــره جهانــی  جهــان اســام در ب

حــج کــه مرکــز توجــه و تمرکــز میلیون هــا نفــوس از مســلمین سراســر عالــم از همــه 

فــرق و مذاهــب آن اســت، فلســفه واقعــی خویــش را بــاز یابــد و بــه کانونــی جهــت 

شــناخت مشــکات جهــان اســام و افشــای طرح هــای خائنانــه ی دشــمنان اســام 

ــه   مســأله فلســطین و اشــغال اراضــی مســلمین ب
ً
ــل شــود، قهــرا ــان تبدی ــادی آن و ای

یــن دردهــای جهــان اســام  وســیله مشــتی صهیونیســت نیــز بــه عنــوان یکــی از مهم تر

ــت  ــوان حمای ــج می ت ــره ح ــق کنگ ی ــت و از طر ــد گرف ــرار خواه ــائل ق ــدر مس در ص

ــل  ــرای ح ــام را ب ــای اس ــات دنی ــد آورد و امکان ــم را پدی ــلمین عال ــی مس و همدل

یشــه ای ایــن زخــم کهنــه بســیج نمــود. ر

ــه  ــت ک ــی اس ــام خمین ــر ام ــای بیدارگ ــا و پیام ه ــن قابلیت ه ــر همی ــه خاط  ب
ً
ــا دقیق

یــکا و اروپــا و اســرائیل طــی ســال های گذشــته تــوان خویــش را بــرای مقابلــه بــا  آمر

مشــی امــام خمینــی و نظــام جمهــوری اســامی بــه کار گرفته انــد؛ و بــا سودجســتن 

ــک  ــی در ممال ــای ضدمردم ــی حکومت ه ــزل برخ ــت متزل ــتگی ها و موقعی از وابس

اســامی می کوشــند تــا از ابــاغ پیــام احیاگــر اســام نــاب محمــدی)ص( جلوگیری 

نماینــد و بــا انــواع شــیوه ها از تبلیغــات ســوء علیــه اهــداف انقــاب اســامی گرفتــه 

ــرم  ــه ج ــدا ب ــۀ خ ــران خان ــتار زائ ــی و کش ــارهای جهان ــا و فش ــا و تروره ــا تهمت ه ت

یــکا و اســرائیل، در تاشــند تــا دامنــه امــواج انقــاب اســامی را  یــاد مــرگ بــر آمر فر

محــدود ســازند و دولــت غاصــب اســرائیل را در قلــب جهــان اســام تثبیــت نماینــد. 

امــا قیــام اســامی مــردم فلســطین نشــانه ای اســت بــر ایــن واقعیــت کــه پیــام امــام و 

نهضــت الهــی او بــه مخاطبــان اصلــی آن رســیده اســت.

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

دقیقاً به خاطر همین 
قابلیت ها و پیام های 
بیدارگر امام خمینی 
است که آمریکا و 
اروپا و اسرائیل طی 
سال های گذشته توان 
خویش را برای مقابله 
با مشی امام خمینی و 
نظام جمهوری اسالمی 
به کار گرفته اند؛ 
و با سودجستن 
از وابستگی ها و 
موقعیت متزلزل برخی 
حکومت های ضدمردمی 
در ممالک اسالمی 
می کوشند تا از ابالغ 
پیام احیاگر اسالم ناب 
محمدی)ص( جلوگیری 
نمایند.
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پی نوشت:
]1[ صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۱۸۷

]2[ همان؛ ج ۱۸، ص ۱۴۵

]3[ همان؛ ج ۳، ص ۲

]4[ صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۸۹

]5[ صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۴۱۷ـ۴۱۸

]6[ همان؛ ج ۹، ص ۲۷۴

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.
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آیت الله بهجت )ره(

آیت اللــه بهجــت )ره( از مراجــع تقلیــد سرشــناس شــیعه بودنــد کــه جــدای از شــهرت 

در نــزد خــاص و عــام از جهــت عرفــان و معنویــت، از شــاگردان عــارف مشــهور ســید 

ــن اگــر چــه شــخصیت وی دارای  ــن بی ــای قاضــی شــمرده می شــوند. در ای علــی آق

ابعــاد علمــی و سیاســی حائــز اهمیتــی بــود ولــی وجــه معنــوی و عرفانــی او مانــع از 

ــروز و ظهــور ســایر ابعــاد وجــودی و شــخصیتی ایــن فقیــه عالی مقــام می شــد. ب

ــاره جدایــی و بی اعتنایــی مســلمانان نســبت  ــال ایشــان در جلســه ای درب ــه طــور مث ب

بــه دو منبــع عظیــم فیــض الهــی یعنــی قــرآن و عتــرت ســخن می گوینــد و در ضمــن 

ــر  ــد: »ه ــان می فرماین ــد. ایش ــاره می کنن ــام اش ــان اس ــی جه ــائل سیاس ــه مس آن ب

چــه بــر ســر مســلمانان می آیــد بــه خاطــر دســت برداشــتن از قــرآن و عتــرت اســت. 

ــت  ــت مملک ــم فروخ ــال ه ــی کم ــیعه را، مصطف ــت ش ــت مملک ــان فروخ رضاخ

اســامی عثمانــی را، ابــن ســعود هــم فروخــت حجــاز را. دول اســامی ذلیــل شــدند. 

ــانی  ــن کس ی ــه متوحش تر ــد. بلک ــث روی زمینن ــث خبائ ــس از اخب ــکا و انگلی ی آمر

ــد«. ]1[ ــود نهاده ان ــر خ ــان ب ــم انس ــه اس ــتند ک هس

رابطه جبهه مقاومت و آیت الله بهجت

علمایمبارز:آیاتعظامبهجتومکارمشیرازی اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

هر چه بر سر مسلمانان 
می آید به خاطر دست 
برداشتن از قرآن و 
عترت است. رضاخان 
فروخت مملکت شیعه 
را، مصطفی کمال 
هم فروخت مملکت 
اسالمی عثمانی را، 
ابن سعود هم فروخت 
حجاز را. دول اسالمی 
ذلیل شدند. 



اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

»سید حسن نصراهلل« 
طی مصاحبه ای آیت اهلل 

بهجت را پدر معنوی 
حزب اهلل لبنان خطاب 
می کند. اولین آشنایی 

و دیدار او با آیت اهلل 
بهجت به سال ۱۹۸۵م 
باز می گردد. زمانی که 

سیدحسن تنها ۲۵ 
سال داشت. 

»ســید حســن نصراللــه« طــی مصاحبــه ای آیت اللــه بهجــت را پــدر معنــوی 

ــت  ــه بهج ــا آیت الل ــدار او ب ــنایی و دی ــن آش ــد. اولی ــاب می کن ــان خط ــه لبن حزب الل

ــت. او  ــال داش ــا 25 س ــن تنه ــه سیدحس ــی ک ــردد. زمان ــاز می گ ــال 1985م ب ــه س ب

ــاس  ــید عب ــهید »س ــه ش ــه من جمل ــران حزب الل ــکل از س ــی متش ــراه هیئت ــه هم ب

ــد. ــق ش ــوار موف ــم بزرگ ــن عال ــدار ای ــه دی ــوی«، ب موس

ســید حســن در ادامــه مصاحبــه خبــری خــود می گویــد: »در واقــع مســئوالن 

ــم  ــان ه ــرده و ایش ــی ک ــب راهنمای ــیده و طل ــان رس ــت ایش ــی خدم ــه همگ حزب الل

پاســخ می گفتنــد. البتــه ایــن ارتبــاط بعــد از فــوت حضــرت امــام )ره( و رهبــری ولــی 

ــای  ــم آق ــه ای اهمیــت بیشــتری یافــت. چــرا کــه مــا می دیدی ــه خامن امــر مــا آیت الل

ــد  ــدت عاقه مندن ــه ش ــدند، ب ــرف می ش ــم مش ــارت ق ی ــه ز ــت ب ــر وق ــه ای ه خامن

ــا  ــس م ــد. پ ــی بخواهن ــان راهنمای ــد و از ایش ــت برون ــه بهج ــدار آیت الل ــه دی ــه ب ک

ــز در  ــه ایــن ترتیــب مــا نی ــر هســتیم حســابمان روشــن اســت. ب کــه ســرباز ایــن رهب

ــم و از  ــان را می دادی ــت لبن ــزارش وضعی ــت گ ــه بهج ــا آیت الل ــود ب ــای خ دیداره

راهنمایی هــای او اســتفاده می کردیــم. ایشــان نیــز بــه رعایــت ایمــان و تقــوا و داشــتن 

ــد. ــد می کردن کی ــه آن تأ ــل ب ــم و عم ــاد محک اعتق

ــت داد  ــه بهج ــی از آیت الل ــم پیام ــرادران، از ق ــی از ب ــگ 33 روزه یک ــی در جن حت

ــد مطمئــن باشــید در ایــن جنــگ پیــروز  کیــد کــرده بودن ــه مــن تأ کــه در آن ایشــان ب

ــا رســید کــه  ــه م ــه اول جنــگ ب ــر در هفت ــن خب ــد شــد. جالــب اســت کــه ای خواهی

ــه ای  ــه خامن ــی از آیت الل ــز پیام ــد از آن نی ــود. بع ــهود نب ــروزی مش ــی از پی  افق
ً
ــا اص

بــه مــا رســید کــه در آن گفتــه شــده بــود وضعیــت شــما چیــزی شــبیه جنــگ احــزاب 

اســت بدانیــد کــه بــر اســاس آیــه قــرآن در ایــن جنــگ شــما پیــروز شــده و بــه یــک 

ــد«.]2[ ــد ش ــل خواهی ــه ای تبدی ــدرت منطق ق

ــه بزرگــوار  در حقیقــت برخــاف آنچــه کــه بســیاری از مــردم فکــر می کننــد ایــن فقی

گاه بودنــد و  منــزوی و گوشه نشــین نبــود. بلکــه بــه مســائل سیاســی و منطقــه ای هــم آ

ــد. ــت می دادن ــم اهمی ه

ه(
ّ
 ظل

ّ
آیت الله مکارم شیرازی )مد

آیت اللــه مــکارم شــیرازی همچــون ســایر شــاگردان امــام از آغــاز انقــاب تــا پیــروزی 

و پــس از آن همــواره پیــرو و پاســدار انقــاب و آرمان هــای امــام )ره( بــوده و هســتند. 

ــز  ــر نی ــدای ام ــان از ابت ــده اند. ایش ــز ش ــد نی ــی و تبعی ــن راه زندان ــی در ای ــان حت ایش

همچــون حضــرت امــام )ره( بــه فلســطین و آرمــان قــدس توجــه داشــتند. بــه طــور 

مثــال طــی ســخنرانی در مــاه مبــارک رمضــان ســال 51 ه.ش بــه تفرقــه جهــان اســام 
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اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

آیت اهلل مکارم شیرازی 
)زید عزه( همچنین 
در تقبیح برخی 
اندیشه های منفعالنه 
فرمودند: »نگویید این 
راهپیمایی ساده است 
و چه اثری دارد، بلکه 
زمانی که این موج فریاد 
بلند می شود، پشت 
اسرائیل و حامیان آن ها 
را می لرزاند«.
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و مســئله فلســطین و عــدم توجــه بــه اشــغال »بیت المقــدس« اشــاره و از ایــن بابــت 

ــد. ــه می کنن گای

البتــه فعالیــت ایــن فقیــه عالی مقــام تنهــا منحصــر در فعالیت هــای سیاســی نیســت. 

چــرا کــه چــه در گذشــته در قالــب مقاالتــی در »مجلــه مکتــب اســام« و چــه در حــال 

حاضــر بــا کتــب مختلــف کامــی و فقهــی و تفســیری بــه اســام و انقــاب خدمــت 

کرده انــد. امــا آنچــه کــه در اینجــا مــورد نظــر ماســت میــزان توجــه ایــن فقیــه و عالــم 

شــیعه بــه مســئله فلســطین و جبهــه مقاومــت اســت. ]3[

ید عزه( درباره روز قدس نظر آیت الله مکارم شیرازی )ز

ــت  ــامی اس ــه اس ــاد جامع ــدس، روز اتح ــد: »روز ق ــاره می فرماین ــن ب ــان در ای ایش

ــیع  ــم تش ــزرگ عال ــن ب ــد.«]4[ ای ــد ش ــرائیل خواه ــکا و اس ی ــزوای آمر ــب ان و موج

ــال 98  ــن روز در س ــبت ای ــه مناس ــدس، ب ــی روز ق ــرکت در راهپیمای ــدای از ش ج

ــا  ــد ب ــال می کردن ــت ها خی ــد: »صهیونیس ــام دادن ــن پی ــلمان چنی ــت مس ــه ام ه.ش ب

گذشــت زمــان موضــوع فلســطین فرامــوش می شــود امــا ابتــکار امــام ســبب شــد کــه 

روز قــدس هــر ســال تکــرار شــود و نســل های جدیــد آمــاده می شــوند کــه اســرائیل 

ــد.«]5[ ــرون کنن ــامی بی ــرزمین های اس را از س

ــه های  ــی اندیش ــح برخ ــن در تقبی ــزه( همچنی ــد ع ی ــیرازی )ز ــکارم ش ــه م آیت الل

منفعانــه فرمودنــد: »نگوییــد ایــن راهپیمایــی ســاده اســت و چــه اثــری دارد، بلکــه 

ــا را  ــان آن ه ــرائیل و حامی ــت اس ــود، پش ــد می ش ــاد بلن ی ــوج فر ــن م ــه ای ــی ک زمان

می لرزانــد.«

اتحاد امت اسامی حول محور فلسطین

ــر  ــلمانان ب ــاد مس ــی اتح ــاره چگونگ ب ــزه( در ــد ع ی ــیرازی )ز ــکارم ش ــه م آیت الل

ــی  ــک راهپیمای ــدون ش ــد: »ب ــل می فرماین ــم بین المل ــتکبار و صهیونیس ــد اس ض

ــاد و  ــق اتح ــد تحق ــاه کلی ــوان ش ــه عن ــد ب ــطین را بای ــأله فلس ــدس و مس روز ق

وحــدت امــت اســامی، مــورد نظــر قــرار داد. اگــر کشــورهای پراکنــده اســامی 

ــر  ــت یکدیگ ــت در دس ــد و دس ــل می کردن ــی عم ــل اساس ــن اص ــه همی ــا ب تنه

می دادنــد و متحــد  و یکپارچــه می شــدند، داســتان اســفبار فلســطین هــر از چنــد 

ــر  پ ــان پر ــم جهانی ــل چش ــوم در مقاب ــلمانان مظل ــد و آن مس ــرار نمی ش ــی تک گاه

]6 نمی گشــتند.«]

توجه به مسأله جهان اسام در شب های احیای ماه مبارک رمضان



اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

آیت اهلل مکارم شیرازی 
)زید عزه( در پیامی به 
دومین همایش بزرگ 

»شباب المقاومة«، 
جدای از توصیه هایی 

درباره مسأله فلسطین، 
معامله قرن و حکام 

بحرین و شیوه مبارزه 
با آنان، فرمودند: 

»عزیزانم! شما کسانی 
هستید که همواره 

مسئولیت مبارزه با 
طاغوت را به دوش 

می کشید و کید و حیله 
دشمن را به فضل الهی 

و با تالش و عزم خود بر 
هم می زنید...«.

کیــد بــر ایــن امــر  ایشــان در مراســم احیــای شــب 23 مــاه رمضــان در خــرداد 98 بــا تأ

یمــی غاصبــی اســت و ســعی در پنجه انــدازی بــه دیگــر نقــاط ممالــک  کــه اســرائیل رژ

اســامی دارد، اظهــار داشــتند: »این هــا اگــر دستشــان برســد تمــام کشــورهای منطقــه 

ــوالن  ــای ج ــارز آن بلندی ه ــه ب ــد و نمون ــرار دهن ــود ق ــیطره خ ــر س ی ــد ز را می خواهن

ــتند  ــع هس ــغالی قان ــرزمین های اش ــه س ــا ب ــد آن ه ــال کنن ــده ای خی ــر ع ــت. اگ اس

ــر  ــتند ب ــش می خواس ــی داع ــود یعن ــال خ ــری از عّم ــا بهره گی ــا ب ــتباهند. آن ه در اش

ــت، راه  ــای مقاوم ــه محوره ــت جانان ــا مقاوم ــا ب ــوند ام ــلط ش ــراق مس یه و ع ــور س

بــه جایــی نبــرده و شکســت خوردنــد.« همچنیــن ایشــان شــرکت در راهپیمایــی روز 

قــدس را بــه بــزرگ و کوچــک، پیــر و جــوان، زن و مــرد الزم دانســتند تــا بــا ایــن اقــدام 

آرمــان فلســطین و قــدس را زنــده نگــه دارنــد.]7[

ــزرگ  ــش ب ــن همای ــه دومی ــه( ب
ّ
 ظل

ّ
ــد ــیرازی )م ــکارم ش ــه م ــام آیت الل پی

ــة« ــباب المقاوم »ش

یــد عــزه( در پیامــی بــه دومیــن همایــش بــزرگ »شــباب  آیت اللــه مــکارم شــیرازی )ز

یــن و مــرگ معاملــه قــرن بــا حضــور  یــم شــهدای بحر المقاومــة« کــه بــا عنــوان تکر

ــأله  ــاره مس ــی درب ــدای از توصیه های ــد، ج ــزار ش ــم برگ ــی قاس ــیخ عیس ــه ش آیت الل

ین و شــیوه مبارزه بــا آنــان، فرمودنــد: »عزیزانم!  فلســطین، معاملــه قــرن و حــکام بحر

شــما کســانی هســتید کــه همــواره مســئولیت مبــارزه بــا طاغــوت را بــه دوش می کشــید 

و کیــد و حیلــه دشــمن را بــه فضــل الهــی و بــا تــاش و عــزم خــود بــر هــم می زنیــد. 

ــکای  ی ــم و آمر  صهیونیس
ً
ــا ــامی خصوص ــت اس ــمنان ام ــه دش ــاد علی ــه جه در جبه

ــر و  ــل اکب ــش ثق ــواره نق ــت هم ــان مقاوم ــه ای آن، جوان ــای منطق ــتکبر و دنباله ه مس

ــد  ــس نخواه ــد: »هیچک ــز فرمودن ــه نی ــد.« در ادام ــا می کنن ــه را ایف ــداران جبه پرچم

توانســت قبلــه اول مســلمانان را معاملــه کنــد.« ]8[

پی نوشت:
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اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

در تفکر آیت اهلل 
خامنه ای و امام 

خمینی)ره( مسئله 
فلسطین یک مسئله 

تاکتیکی و استراتژیک 
سیاسی یا مادی نیست، 

بلکه یک مسئله 
ایدئولوژیک و اصولی 

است.

گاه نامه تحلیلی - تبیینی خیبر | شماره دوم | خرداد 1399| صفحه 44

مســئله فلســطین یکــی از مســائلی اســت کــه جهــان اســام بیــش از ۷۰ ســال اســت 

ــا آن دســت و پنجــه نــرم می کنــد. قبــل از انقــاب اســامی آیت اللــه کاشــانی  کــه ب

ــی  ــای فراوان ــتی اعتراض ه ــب صهیونیس ــم غاص ی ــه رژ ــام ب ــان اس ــروه فدائی و گ

می کردنــد. بعدهــا امــام خمینــی )ره( از افــرادی بــود کــه در حمایــت از مــردم مظلــوم 

ــه طــور مشــخص آن را  فلســطین ســخنرانی و بیانیه هــای مختلفــی را منتشــر کــرد و ب

بــه عنــوان یکــی از مســائل اصلــی نهضــت خــود قــرار داد.

یک نه یک مسئله استراتژیک مسئله فلسطین، یک مسئله ایدئولوژ

ــئله  ــک مس ــطین ی ــئله فلس ــی )ره( مس ــام خمین ــه ای و ام ــه خامن ــر آیت الل در تفک

یــک و  تاکتیکــی و اســتراتژیک سیاســی یــا مــادی نیســت، بلکــه یــک مســئله ایدئولوژ

اصولــی اســت. لــذا آیت اللــه خامنــه ای در ایــن مــورد می فرمایــد: »مــا در جمهــوری 

اســامی مســئله ی فلســطین برایمــان یــک مســئله ی تاکتیکــی نیســت، یــک اســتراتژی 

سیاســی هــم نیســت، مســئله ی عقیــده اســت، مســئله ی دل اســت، مســئله ی ایمــان 

اســت.« ]1[ ایشــان در جــای دیگــری دربــاره موضع گیری هــای جمهــوری اســامی 

ــگاه  ــن ن ــا و ای ــن تحلیل ه ــا، ای ــن موضع گیری ه ــد: »ای ــرائیل فرمودن ــر اس در براب

ناشــی از چیســت؟ ناشــی از یــک رویــت سیاســی صــرف اســت؟ نــه. ایــن ناشــی از 

نــگاه دیــن اســت.« ]2[

اهمیتمسئلهفلسطیندرنظاماسامی
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اهمیت مسئله فلسطین در انقاب اسامی

ــئله  ــاب را مس ــئله انق ــن مس ی ین و مهم تر ــی تر ــی از اساس ــه ای یک ــه خامن آیت الل

یــم غاصــب و جّبــار پهلــوی حتــی نمی گذاشــت  فلســطین می دانــد و می فرمایــد: »رژ

مــا دربــاره ی مســأله ی فلســطین فکــر کنیــم، حتــی نمی گذاشــت از ایــن مســأله ســر 

یــم، نمی گذاشــت احســاس کنیــم و مــردم مــا احســاس کننــد کــه مســأله ی  در بیاور

فلســطین جزئــی از مســأله ی ایــران و جزئــی از انقــاب ایــران اســت. امــا امــروز امــاِم 

ین  ایــن امــت، بیــدار و زنــده اســت. امــروز امــاِم امــت، بــه حــق بــر روی اساســی تر

ــر  ــن مســائل انقــاب مــا انگشــت گذاشــته و امــام امــت ب ی یــن و اصولی تر و مهم تر

یــخ مبــارزات  روی مســأله ی قــدس انگشــت گذاشــته اســت و ایــن اّولیــن بــار در تار

ــن شــده  ــام روز قــدس معّی ــه ن ــی و اســامی و فلســطینی اســت کــه یــک روز ب عرب

اســت.« ]3[

یخــی  یــن برهه هــای تار ــا دســت کم یکــی از مهم تر اگــر شــروع انقــاب اســامی و ی

ــات  ــد از آی ــی چن ــراه تن ــه هم ــی )ره( ب ــام خمین ــم، ام ــرداد بدانی ــام ۱۵ خ آن را قی

ــی،  ــی المرعش ــهاب الدین النجف ــی، ش ــینی المیان ــادی الحس ــد ه ــام )محم عظ

حســن الطباطبایــی القمــی( در بیانیــه ای بــه مناســبت اولیــن ســالگرد قیــام ۱۵ خــرداد 

ــد:  ــود و فرمودن ــام نم ــرائیل اع ــا اس ــه ب ــامی و مقابل ــود را از دَول اس ــت خ حمای

»مــا بــرای دفــاع از اســام و ممالــک اســامی و اســتقال ممالــک اســامی در هــر 

حــال مهیــا هســتیم. برنامــه ی مــا برنامــه ی اســام اســت، وحــدت کلمــه ی مســلمین 

ــت  ــلمین اس ــرق مس ــع ف ــا جمی ــرادری ب ــت، ب ــامی اس ــک اس ــاد ممال ــت، اتح اس

ــان؛  ــر جه ــت در سراس ــامی اس ــام دَول اس ــا تم ــی ب ــم، هم پیمان ــاط عال ــام نق در تم

ــتعمارطلب.« ]4[ ــل دَول اس ــرائیل، مقاب ــل اس ــت، مقاب ــل صهیونیس مقاب

یــن مســائل اصلــی انقــاب اســامی قبــل  بنابرایــن مســئله فلســطین یکــی از مهم تر

از پیــروزی بــوده اســت.

اهمیت کشورهای مستضعف در قانون اساسی جمهوری اسامی

دفــاع از مظلــوم بعــد از انقــاب اســامی در دل قانــون اساســی جمهــوری اســامی 

نیــز گنجانــده شــد. از ایــن رو در فصــل دهــم قانــون اساســی جمهــوری اســامی کــه 

ــه سیاســت خارجــی محســوب می شــود، آمــده اســت: »سیاســت   بخــش مربــوط ب

خارجــی  جمهــوری  اســامی  ایــران  بــر اســاس  … دفــاع  از حقــوق  همــه  مســلمانان  و 

عــدم  تعهــد در برابــر قدرت  هــای  ســلطه  گر و روابــط صلح  آمیــز متقابــل  بــا دول  غیــر 

محــارب  اســتوار اســت.« ]5[

»جمهــوری  اســامی  ایــران  … در عیــن  خــودداری  کامــل  از هرگونــه  دخالــت  در امــور 

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

آیت اهلل خامنه ای 
یکی از اساسی ترین و 
مهم ترین مسئله انقالب 
را مسئله فلسطین 
می داند و می فرماید: 
»رژیم غاصب و 
جّبار پهلوی حتی 
نمی گذاشت ما درباره ی 
مسأله ی فلسطین فکر 
کنیم، حتی نمی گذاشت 
از این مسأله سر در 
بیاوریم، نمی گذاشت 
احساس کنیم و مردم 
ما احساس کنند که 
مسأله ی فلسطین 
جزئی از مسأله ی ایران 
و جزئی از انقالب ایران 
است«.
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ین  در  داخلــی  ملت هــای  دیگــر، از مبــارزه  حق  طلبانــه  مســتضعفین  در برابــر مســتکبر

هــر نقطــه  از جهــان  حمایــت  می  کنــد.« ]6[ و امــروز مــا می بینیــم یکــی از مصادیــق 

پــر رنــگ در بیــن  مســتضعفین عالــم، فلســطین غصــب شــده اســت.

اهمیت مسئله فلسطین در سیاست های کلی نظام جمهوری اسامی

مســئله فلســطین بعــد از انقــاب اســامی و قانــون اساســی در سیاســت های 

جمهــوری اســامی نیــز گنجانــده شــد. از ایــن رو در برنامــه پنجــم توســعه کــه توســط 

رهبــر معظــم انقــاب ابــاغ گردیــد و بــرای همــه ســران قــوا و رئیــس مجمع تشــخیص 

مصلحــت نظــام نیــز ارســال گردیــد آمــده اســت: »امــور سیاســی، دفاعــی و امنیتــی 

شــماره ۳۹- اعتــای شــأن، موقعیــت، اقتــدار و نقــش جمهــوری اســامی ایــران در 

ــا  ــع ملــی ب ــم امنیــت ملــی و پیشــبرد مناف منطقــه و نظــام بین الملــل به منظــور تحکی

ــژه  ــتضعف به وی ــوم و مس ــای مظل ــلمانان و ملت ه ــت از مس ــر: ... حمای ــد ب کی تأ

ملــت فلســطین.« ]7[

اهمیت مسئله فلسطین برای مردم جمهوری اسامی

ــود از  ــوزانه و غم آل ــی دلس ــا نگاه ــه ب ــز ک ــامی نی ــوری اس ــلمان جمه ــردم مس م

مصیبــت بزرگــی کــه بــر مــردم مظلــوم فلســطین بیــش از ۷۰ ســال اســت وارد شــده 

اســت هــر ســاله واکنــش نشــان می دهنــد و در دفــاع از ایــن مــردم بــه پــا می خیزنــد.

ــه ی  ــد: »در قضی ــوع می فرماین ــن موض ــورد ای ــره ای در م ــه ای در خاط ــه خامن آیت الل

ــا  ــد؛ ب ــد، نمی آمدن ــم می کردن ــر کار ه ــد، ه ــرودگاه رفتن ــه ف ــا ب ــای م ــزه جوان ه غ

پیغــام مــن برگشــتند. اگــر مــن پیغــام نمــی دادم، از فــرودگاه برنمی گشــتند. می گفتنــد 

ــه  ــان را ب ــد خودش ــه می توانن ــد ک ــال می کردن ــزه؛ خی ــم غ ــا بروی ــه م ــد ک ی ــا را ببر م

ــطین،  ــئله  فلس ــزه و مس ــئله  غ ــت. مس ــای ماس ــزه  جوان ه ــن، انگی ــانند. ای ــزه برس غ

ــت.« ]8[ ــئله  ماس مس

پی نوشت:
]1[ بیانات در دیدار شرکت کنندگان در افتتاحیه ی همایش غزه ، ۱۳۸۸/۱۲/۸

]2[ بیانات در دیدار جوانان اردبیل، ۱۳۷۹/۵/۵

]3[ بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران، ۱۳۵۹/۵/۱۷

ــه ی  ــرداد، ۱۳۴۳/۳/۱۵؛ صحیف ــام ۱۵ خ ــالگرد قی ــبت س ــه مناس ــام ب ــات عظ ــترک آی ــۀ مش ]4[ اعامی

ــد ۱، ص ۳۳۶ ــام جل ام

]5[ اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسامی

]6[ اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسامی

]7[ اباغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه، ۱۳۸۷/۱۰/۲۱

]8[ بیانات در دیدار شرکت کنندگان در افتتاحیه ی همایش غزه ، ۱۳۸۸/۱۲/۸

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

آیت اهلل خامنه ای در 
خاطره ای در مورد این 

موضوع می فرمایند: 
»در قضیه ی غزه 

جوان های ما به فرودگاه 
رفتند، هر کار هم 

می کردند، نمی آمدند؛ با 
پیغام من برگشتند. اگر 

من پیغام نمی دادم، از 
فرودگاه برنمی گشتند. 

می گفتند ما را ببرید 
که ما برویم غزه؛ خیال 
می کردند که می توانند 

خودشان را به غزه 
برسانند. این، انگیزه  

جوان های ماست«.
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یــن جمعــه مــاه مبــارک رمضــان توســط امــام خمینــی )ره( روز قــدس نامیده شــد  آخر

ــر دشــمن صهیونیســتی حفــظ کننــد و  ــا مســلمانان جهــان وحــدت خــود را در براب ت

ــم  ی یف از ســیطره رژ ــن اســامی کــه مقدمــه آن آزادی قــدس شــر ایجــاد تمــدن نوی

ــدس،  ــی ق ــیدن روز جهان ــرا رس ــبت ف ــه مناس ــود. ب ــق ش ــت، محق ــتی اس صهیونیس

ــأت  ــو هی ــتاد و عض ــون«، اس ــادی همای ــر محمده ــا »دکت ــژه ای ب ــوی وی گفت و گ

علمــی دانشــگاه امــام صــادق )ع(، بــا موضــوع بررســی اهمیــت روز جهانــی قــدس 

بــا رویکــرد تمدنــی انجــام شــده اســت:

ــی  ــژه روز جهان ــه وی ــطین و ب ــئله فلس ــما از مس ــی ش ــل تمدن ــر: تحلی خیب

ــت؟ ــت آن، چیس ــدس و اهمی ق

ــن  ی ــن و کامل تر ی ــن، جامع تر ی ــی از بهتر ــی یک ــل تمدن ــه تحلی ــد ک ــر می رس ــه نظ ب

تحلیل هایــی باشــد کــه در مــورد تقابــل مــا بــه عنــوان اصحــاب انقــاب اســامی و 

یــان کلــی صهیونیســم بین الملــل، وجــود دارد.  یــم صهیونیســتی و جر مقاومــت بــا رژ

ایــن تحلیــل در چارچــوب تحلیــل کان قرآنــی »تقابــل حــق و باطــل« قــرار می گیــرد. 

یــخ از لحظــه هبــوط انســان و ماجــرای تقابــل  ــر اســاس ایــن نــگاه، در سراســر تار ب

شــیطان و انســان، تقابــل دو جبهــه حــق و باطــل وجــود دارد.

روزقدسبایدتقابلحقوباطلراآشکاروتثبیتکند اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

به نظر می رسد که 
تحلیل تمدنی یکی از 
بهترین، جامع ترین و 
کامل ترین تحلیل هایی 
باشد که در مورد 
تقابل ما به عنوان 
اصحاب انقالب اسالمی 
و مقاومت با رژیم 
صهیونیستی و جریان 
کلی صهیونیسم 
بین الملل، وجود دارد. 



اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

اگر به پیام های حضرت 
امام در مورد روز قدس 

توجه کنیم، می بینیم 
که ایشان تصریح 

می کنند که: »در روز 
قدس، مسئله فقط 
مسئله ی فلسطین 

نیست«.
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یــت کل ایــن صحنــه بــا حضــرات  در یــک طــرف انبیــاء و مؤمنــان قــرار دارنــد و مدیر

معصومیــن )ســام الله علیهــم اجمعیــن( اســت و در طــرف دیگــر، شــیطان 

ــای  ــل در دوره ه ــن تقاب ــد. ای ــرار دارن ــاخته، ق ــان ها س ــان و انس ــه از جنی ــی ک و حزب

 بــر اســاس 
ً
یخــی بــه شــکل های متفاوتــی خــودش را نشــان داده و نهایتــا مختلــف تار

ــد. ــودش می رس ــه اوج خ ــان ب ــا در آخرالزم ــدوی م ــی و مه ــای قرآن دیدگاه ه

ــد اوج  ــر می رس ــه نظ ــتیم، ب ــاهد آن هس ــل ش ــه بین المل ــروز در صحن ــه ام ــزی ک چی

ــاب  ــگاه انق ــرف پای ــک ط ــگاه، از ی ــن دو پای ــروزه بی ــه ام ــت ک ــی اس ــن تقابل همی

ــال  ــه دنب ــودش ب ــژه در گام دوم خ ــه وی ــترش و ب ــال گس ــه در ح ــران ک ــامی ای اس

تثبیــت همــه آن دســتاوردهایش در 40 ســال نخســت اســت، و از طــرف دیگــر 

ــی  ــه جغرافیای ــر در منطق ــه منحص ــه و اگرچ ــه البت ــل ک ــم بین المل ــان صهیونیس ی جر

یــم اشــغالگر قــدس و ســرزمین های اشــغالی نیســت، امــا بــه هــر حــال موضــوع  رژ

ــه، مســئله بســیار  ــی کــه در منطقــه مــا و در جنــوب شــرق آســیا شــکل گرفت حکومت

ــت. ــی اس مهم

یــان بــه عنــوان یکــی از جلوه هــا و  در هــر حــال از ابتــدای انقــاب اســامی ایــن جر

ــت انقــاب اســامی  ی ــن مأمور ی ــات مهــم زمینه ســازی ظهــور و شــاید مهم تر تجلی

در دســتور کار مــا قــرار گرفتــه اســت؛ ضمــن اینکــه جنبــه ی نمادیــن بــه شــدت مهمــی 

یــم صهیونیســتی و سرنوشــت  هــم دارد، خــود آن هــم واقعیــت دارد و تقابــل مــا و رژ

نهایــی کــه بــرای ایــن تقابــل دیــده شــده، تعیین کننــده ی جهت گیــری اصلــی جهــان 

و اتفاقاتــی کــه در حــال رخ دادن اســت، می باشــد.بر ایــن اســاس، اعــام روز قــدس 

در نخســتین روزهــای پیــروزی انقــاب اســامی از طــرف امــام نشــان از یــک ابتــکار 

بســیار بســیار حکیمانــه و هوشــمندانه از طــرف ایشــان بــرای اعــام و پیشــرفت ایــن 

تقابــل تــا روزی کــه قــرار باشــد همــه جهــان را در بــر بگیــرد و نــدای انقــاب اســامی 

را بــه همــه جهــان صــادر کنــد، دارد.

ــه  ــم ک ــم، می بینی ــه کنی ــدس توج ــورد روز ق ــام در م ــرت ام ــای حض ــه پیام ه ــر ب اگ

ــطین  ــئله ی فلس ــط مس ــئله فق ــدس، مس ــه: »در روز ق ــد ک ــح می کنن ی ــان تصر ایش

یــت بــا همیــن مســئله هســت، اما  نیســت.« اگرچــه همانطــور کــه عــرض کــردم محور

حضــرت امــام می فرماینــد: »روز قــدس، روزی اســت کــه الگــوی انقــاب اســامی 

یــان مقاومــت شــده  کــه در ایــران شــکل گرفتــه و تبدیــل بــه جمهــوری اســامی و جر

و امــروزه درحــال رشــد اســت، بایــد بــه همــه ی کشــورهای اســامی برســد.«

 طراحــی روز قــدس را کــه مــن ایــن اقــدام و ایــن ابتــکار را یکــی از تجلیــات 
ً
اساســا

ــن  ــرود و ای ــو ب ــخ جل ی ــول تار ــد در ط ــم، بای ــمانی می دان ــه ی آس ــای صیح و نازله ه

ــو  ــخ جل ی ــز در تار ــویم و نی ــک ش ــور نزدی ــان ظه ی ــه جر ــا ب ــد ت ــکار کن ــل را آش تقاب
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بــرود تــا همانطــوری کــه جــزو ویژگی هــای قیامــت هــم هســت، انــدک انــدک حــق 

و باطــل از همدیگــر جــدا بشــوند و ایــن درهــم رفتگــی کــه ســبب گمراهــی بســیاری 

یــخ گرفتــه، کنــار  از مــردم شــده و تــوان تحلیــل را از بســیاری از انســان ها در طــول تار

ــل  ــد و باط ــرار بده ــگان ق ــد هم ــرض دی ــودش را در مع ــنی خ ــه روش ــق ب ــرود و ح ب

هــم، همچنیــن.

ــان  ی ــمت جر ــه س ــا را ب ــه دارد م ــت ک ــدی اس ــن کلی ی ــن مهم تر ــد ای ــر می رس ــه نظ ب

ــه  ــم ک ــر می کن ــت. فک ــت هس ــن جه ــور از ای ــز ظه ــد و رم ــت می کن ــور هدای ظه

یــم. ظهــور بــه ایــن  یــان قــرار دار ان شــاءالله در مراحــل خیلــی خیلــی جــدی ایــن جر

ــدن  ــکل گرفتن و فهم ش ــال ش ــود، درح ــان می ش ــر و نمای ــق دارد ظاه ــه ح ــا ک معن

ــام  ــدس ام ــود مق ــه وج ــه نعوذبالل ــت ک ــن نیس ــور ای ــاره ظه ــا درب ــاد م ــت. اعتق اس

نامرئــی شــدند، و ایشــان روزی مرئــی خواهنــد شــد. امــام عصــر )عــج( در بیــن مــا 

ــر و  ــور ام ــد، ظه ــاق می افت ــور اتف ــان ظه ی ــه در جر ــزی ک ــد؛ آن چی ــی می کنن زندگ

حــق اســت.

یــم جعلــی صهیونیســتی از یــک کشــوری کــه  خــوب امــروز می بینیــم کــه رژ

مجموعــه ی انســان های آواره و مــورد ظلــم را درون خــودش قــرار داده، کــه ایــن البتــه 

یــم  تصویــری اســت کــه آن هــا طــی ســالیان اخیــر از خودشــان ســاختند، بــه یــک رژ

ــی  ــچ کس ــد هی ــر نمی رس ــه نظ ــه ب ــده ک ــل ش ــی تبدی ــکار و کودک کش ــث، جنایت خبی

ــان  ــه ادی ــن ب ــلمانان و متدینی ــه مس ــه هم ــان های آزاده و البت ــژه انس ــه وی ــان، ب در جه

یــم باشــد. و بــه همیــن دلیــل روز قــدس هــر ســال نســبت بــه  الهــی، طرفــدار ایــن رژ

یــان و ُبعــد جدیــدی از ایــن تقابــل بیــن حــق و  روز قــدس ســال گذشــته بایســتی جر

باطــل را بــر مــا آشــکار و تثبیــت کنــد؛ ان شــاءالله ایــن اتفــاق امســال هــم خواهــد 

افتــاد.

 

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

امروز می بینیم که رژیم 
جعلی صهیونیستی 
از یک کشوری که 
مجموعه ی انسان های 
آواره و مورد ظلم را 
درون خودش قرار 
داده، که این البته 
تصویری است که آن ها 
طی سالیان اخیر از 
خودشان ساختند، 
به یک رژیم خبیث، 
جنایتکار و کودک کشی 
تبدیل شده که به نظر 
نمی رسد هیچ کسی 
در جهان، به ویژه 
انسان های آزاده و 
البته همه مسلمانان و 
متدینین به ادیان الهی، 
طرفدار این رژیم باشد.
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ــرد. ملت هــا غــارت  ــه ســر می ب ــزوا ب ــای اســام در ان ــل از انقــاب اســامی، دنی قب

ــوده و مســتعمره کشــورهای  ــد از نجــات ب ــا امی شــده و همــه دولت هــای اســامی ن

غربــی بودنــد. بعــد از انقــاب اســامی هــر یــک در طــول ســالیان بــا الگوبــرداری از 

انقــاب اســامی توانســتند روی پــای خــود ایســتاده و دشــمن را یــا شکســت دادنــد 

و یــا اگــر نتوانســتند رســوا کردنــد.

یکــی از ملت هــای مســلمان منطقــه، فلســطین بــود کــه در ســیطره صهیونیســم قــرار 

گرفتــه بــود. بعــد از انقــاب اســامی بــود کــه امیدهــا در دل ایــن ملــت زنــده شــد و 

تأثیــر انقــاب اســامی روی ملت هــای مســلمان، چیــزی به جــز مقاومــت و مبــارزه 

را بــه ارمغــان نیــاورد. در ایــن یادداشــت دیدگاه هــای امــام خامنــه ای در مــورد تأثیــر 

ــر فلســطین بررســی می گــردد. انقــاب اســامی ب

قبل از انقاب اسامی نهضت فلسطین غیر دینی بود

ــتی و  ــارزات ناسیونالیس ــب مب ــطین در قال ــارزات فلس ــامی، مب ــاب اس ــل از انق قب

یــر  ملی گرایــی بــود. مــردم بیشــتر بــه خاطــر ســرزمین مبــارزه می کردنــد. زمانــی اعــراب ز

چتــر پان عربیســم گــرد آمدنــد، زمانــی بــه رویکردهــای ناسیونالیســتی تمســک جســتند و 

زمانــی نیــز در اندیشــه های کمونیســتی مبــارزه کردنــد. امــا هــر بــار ایــن جبهه ها شکســت 

خوردنــد و ایــن اســرائیل بــود کــه توانســت بــر اوضــاع چیــره و مســلط شــود.

تأثیرانقاباسامیبرفلسطینازمنظرامامخامنهای اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

قبل از انقالب اسالمی، 
مبارزات فلسطین 
در قالب مبارزات 
ناسیونالیستی و 
ملی گرایی بود. مردم 
بیشتر به خاطر 
سرزمین مبارزه 
می کردند. زمانی اعراب 
زیر چتر پان عربیسم 
گرد آمدند، زمانی 
به رویکردهای 
ناسیونالیستی تمسک 
جستند و زمانی نیز در 
اندیشه های کمونیستی 
مبارزه کردند.
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امــام خامنــه ای نهضــت فلســطین قبــل از انقــاب را یــک نهضــت غیردینــی می داننــد 

و می فرماینــد: »]بعــد از انقــاب اســامی[ نهضــت فلســطین کــه یــک نهضــت غیــر 

دینــی بــود، بــه یــک نهضــت اســامی تبدیــل شــد.«]1[

گذشــته ی فلســطین نشــان می دهــد کــه مــردم فلســطین بــرای آزادی کشــور خودشــان 

ــس از  ــد. پ ــت بیابن ــروزی دس ــه پی ــت ب ــان مقاوم ــر گفتم ــه ب ــا تکی ــد ب ــا می توانن تنه

پیــروزی انقــاب اســامی بــا رهبــری امــام خمینــی )ره( رونــد مبــارزات فلســطینیان 

علیــه اســرائیل تغییــر کــرد و رویکــردی اســامی بــه خــود گرفــت.

ــاد  ــز جه ــزی ج ــه چی ــی )ره( ک ــام خمین ــای ام ــرار دادن آرمان ه ــر ق ــا مدنظ ــان ب آن

ــد.  ــارزات خویــش دســت یابن ــازه در مب ــه رویکــردی ت در راه خــدا نبــود، توانســتند ب

ــته  ــه کش ــد چ ــروز بودن ــواره پی ــطینیان هم ــی، فلس ــرد مبارزات ــن رویک ــاس ای ــر اس ب

ــدا  ــرای خ ــدا و ب ــرا در راه خ ی ــت می یافتنــد ز ــروزی دس ــه پی ــه ب ــدند و چ می ش

]2[ می جنگیدنــد. 

امــام خامنــه ای در مــورد نهضــت امــام خمینــی می فرماینــد: »نهضــت امــام 

س ســّره(، جــان تــازه ای در کالبــد قضیــه فلســطین دمیــد و پشــتوانه ایمــان 
ّ

خمینی)قــد

اســامی را کــه همــواره بــا جهــاد فداکارانــه همــراه اســت، بــار دیگــر بــرای آن ایجــاد 

ــکا پــس از قــرارداد کمــپ دیویــد سرنوشــت  ی ــه ای آمر کــرد. سیاســت های خاورمیان

ــن  ــود و ای ــرده ب ــیم ک ــطین ترس ــت فلس ــطین و مل ــه فلس ــرای قضی ــارت باری را ب خس

همــان سیاســتی بــود کــه در نهایــت بــه قــرارداد اســلو و پیامدهــای دردنــاک آن منتهــی 

ــی  یج ــذف تدر ــت و ح ــاد و مقاوم ــه جه ــو روحی ــت ها مح ــن سیاس ــت. در ای گش

ملــت فلســطین از کلیــه معــادالت منطقــه و تکیــه آن ملــت بــه امیدهــای واهــی بجــای 

ــر اراده و نیــروی ذاتــی خــود پیش بینــی شــده بــود. روح ایمــان اســامی و  تکیــه او ب

ــه  ــارزات مــردم فلســطین آمیخت ــا مب ــار دیگــر ب ــه کــه ب ــزه جهــاد فــی ســبیل الل انگی

ــای  ــتکباری و انگیزه ه ــت های اس ــرفت سیاس ــر پیش ــع را در براب ــن مان ی ــد، بزرگ تر ش

ــا  ــزه ب ــه و انگی ــن روحی ــت همی ــه برک ــطین ب ــت فلس ــروز مل ــد آورد. ام ــه پدی خائنان

همــه وجــود در صحنــه حاضــر اســت و بــا اراده و عــزم و فــداکاری خــود آینــده ای را 

یزی  ــالوده ر ــود، ش ــی نب ــل پیش بین ــطین قاب ــتان فلس ــی دوس ــمنان و حت ــرای دش ــه ب ک

]3[ می کنــد.« 

امام خمینی )ره( و فلسطین

امــام خمینــی )ره( بــه عنــوان رهبــر کبیــر انقــاب اســامی، بــا اندیشــه و عمــل خــود 

ــه و بعــد  یــم صهیونیســتی پرداخت ــا رژ ــه مقابلــه ب همــواره قبــل از پیــروزی انقــاب ب

ــاوری را در  ــان خودب ــه داد. ایش ــطین ادام ــود از فلس ــت خ ــه حمای ــز ب ــاب نی از انق

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

 روح ایمان اسالمی و 
انگیزه جهاد فی سبیل 

اهلل که بار دیگر با 
مبارزات مردم فلسطین 
آمیخته شد، بزرگ ترین 

مانع را در برابر 
پیشرفت سیاست های 

استکباری و انگیزه های 
خائنانه پدید آورد. 

امروز ملت فلسطین به 
برکت همین روحیه و 

انگیزه با همه وجود در 
صحنه حاضر است و با 
اراده و عزم و فداکاری 

خود آینده ای را که 
برای دشمنان و حتی 

دوستان فلسطین 
قابل پیش بینی نبود، 
شالوده ریزی می کند.
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ــدس  ــغالگر ق ــم اش ی ــل رژ ــد مقاب ــد نبای ــا فهمان ــه آن ه ــرد و ب ــده ک ــطینی ها زن فلس

ــد. ــکوت کنن س

»دکتــر انــور ابوطــه«، یــک محقــق و پژوهشــگر فلســطینی اســت. او می گویــد: »امــام 

خمینــی)ره( و انقــاب اســامی از جایــگاه مهمــی در رونــد جنبــش جهــاد اســامی 

ــطوح  ــاب در س ــروزی انق ــل از پی ــر، قب ــن تأثی ــه ای ــت ک ــوردار اس ــطین برخ فلس

مختلــف اعــم از فکــری، اخاقــی، سیاســی و خــط مشــی های کلــی، ظاهــر شــد و 

در ایجــاد ســاختار تئــوری و عملــی جنبــش انقــاب اســامی فلســطین نقــش داشــت 

ــی  ــط سیاس ــری و رواب ــای نظ ــم در موضع گیری ه ــوز ه ــای آن هن ــار و پیامده و آث

ــورد.« ]4[ ــم می خ ــه چش ــامی ب ــاد اس ــت جه حرک

ــداری  ــب بی ــی)ره( را موج ــام خمین ــط ام ــام توس ــم اس ــزاز پرچ ــه ای اهت ــام خامن ام

ــا در  ــواِر م ــام بزرگ ــت، ام ــد: »در حقیق ــان می فرماین ــد. ایش ــطین می دانن ــت فلس مل

ــد، دو  ــود آوردن ــه وج ــام ب ــان اس ــورمان و در جه ــه در کش ــی ک ــت عظیم ــن نهض ای

پرچــم را بلنــد کردنــد و برافراشــته نــگاه داشــتند: یــک پرچــم عبــارت اســت از پرچــم 

احیــای اســام؛ ]دو[ بــه عرصــه آوردن ایــن قــدرت عظیــم و الیتناهــی. در بعــد اول 

کــه برافراشــتن پرچــم اســام بــود، ایــن موجــب شــد کــه مســلمانان در همــه جــای 

ــد. ــد؛ احســاس شــخصیت کردن ــا احســاس هویــت کردن دنی

بعــد از آنــی کــه در طــول ســال های متمــادی کوشــش شــده بــود کــه هویــت اســامی 

خــرد شــود، لــه شــود، وقتــی ایــن انقــاب بــه وجــود آمــد، وقتــی قامــت برافراشــته 

امــام بزرگــواِر مــا در منظــر مــردم مســلمان عالــم پدیــدار شــد، همــه احســاس کردنــد 

کــه یــک هویتــی، یــک شــخصیتی، یــک اصالتــی پیــدا کرده انــد. همیــن موجــب شــد 

ــدار بشــود:  ــداری مســلمانان پدی ــای اســام نشــانه های بی کــه در شــرق و غــرب دنی

ملــت فلســطین بعــد از ده هــا ســال ناکامــی جــان گرفــت؛ جوانــان کشــورهای عربــی 

ــتی  ــم صهیونیس ی ــا رژ ــان ب ــه دولت های ش ــگ ک ــه جن ــِت در س ــد از شکس ــه بع ک

ــه  ــوط ب ــا مرب ــد. این ه ــه گرفتن ــاره روحی ــد، دوب ــوس بودن ــرده و مأی ــتند و دلم داش

دنیــای اســام اســت.« ]5[

ــان  ــد جه ــل جدی ــی، راه ح ــام خمین ــوان »ام ــا عن ــود ب ــاب خ ــقاقی در کت ــر ش دکت

ــاب  ــاره انق ــان درب ــای جه ــا و دولت ه ــع حکومت ه ــان مواض ــس از بی ــام«، پ اس

ــران  ــاب ای ــا، روش انق ــن توطئه ه ــا ای ــورد ب ــاب دربرخ ــران انق ــای رهب و روش ه

ــن  ــک از ای ــچ ی ــه هی ــد ک ــان می نمای ــته و بی ــی دانس ــروزی آن را حتم ــر و پی را مؤث

توطئه هــا نمی توانــد بــر رونــد انقــاب امــام و مــردم تأثیــر بگــذارد و اضافــه می کنــد 

ــرگ  ــم ب ــوز ه ــه او هن ــت ک ــانگر آن اس ــی نش ــام خمین ــداری ام ــی و پای گاه ــه: »آ ک

ــار دارد.« ]6[ ــادی در اختی ی ــده ی ز برن

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

دکتر شقاقی در کتاب 
خود با عنوان »امام 
خمینی، راه حل 
جدید جهان اسالم«، 
پس از بیان مواضع 
حکومت ها و دولت های 
جهان درباره انقالب 
و روش های رهبران 
انقالب دربرخورد با این 
توطئه ها، روش انقالب 
ایران را مؤثر و پیروزی 
آن را حتمی دانسته و 
بیان می نماید که هیچ 
یک از این توطئه ها 
نمی تواند بر روند 
انقالب امام و مردم 
تأثیر بگذارد.
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ــان،  ــتان ایش ــقاقی و دوس ــر ش ــد: »دکت ــورد می گوی ــن م ــز در ای ــه نی ــور ابوط ــر ان دکت

ــادی  ــه ی ۷۰ می ــط ده ــر در اواس ــگاه های مص ــل در دانش ــان تحصی ــان زم از هم

 مــورد 
ً
ــی ایشــان را کامــا )۱۳۵۰ شمســی(، امــام خمینــی)ره( و روش هــای مبارزات

ــر  ــی دکت ــید و آرزو و پیش گوی ــروزی رس ــه پی ــاب ب ــه انق ــا اینک ــد ت ــرار دادن ــه ق توج

شــقاقی در مــورد موفقیــت و پیــروزی امــام و یــاران او در بــه دســت گرفتــن حکومــت 

یــن دلیــل ایــن امــر، کتابــی اســت کــه دکتــر  در ایــران، بــه واقعیــت تبدیــل شــد. بهتر

شــقاقی مدتــی پیــش از پیــروزی انقــاب در مصــر منتشــر کــرده و آن را »امــام خمینــی، 

راه حــل جدیــد جهــان اســام« ]7[ نامیــد و اولیــن کتابــی بــود کــه بــه زبــان عربــی 

دربــاره امــام خمینــی و انقــاب اســامی، در جهــان عــرب منتشــر شــد.« ]8[

یخچــه ی جنبش هــای  دکتــر شــقاقی در ایــن کتــاب بــا بیــان ویژگی هــای انقــاب و تار

اســامی در ایــران، بــا توجــه بــه ماهیــت و خصوصیــات مذهــب تشــیع و بــا رد هرنــوع 

ــه  ــی نمــود و همــه ی مســلمانان را ب ــروزی انقــاب را پیش بین اندیشــه ی مخالــف، پی

پیــروی از روش انقــاب ایــران در ایجــاد تحــوالت، فراخوانــد، یعنــی همــان انقابــی 

ــی، در   علم
ً
ــا ــی و کام ــری، سیاس ــه ی فک ــک تجرب ــقاقی، »ی ــر ش ــه دکت ــه گفت ــه ب ک

یــات معاصــر تشــیع و نزدیــک بــه دیدگاه هــای اهــل ســنت بــود.« ]9[ ســایه ی نظر

دو اتفاق مهم بعد از انقاب اسامی

ــاب  ــد از انق ــم بع ــیار مه ــاق بس ــه دو اتف ــطین و انتفاض ــت فلس ــدن نهض اسامی ش

اســامی بــود. امــا ابتــدا بایــد معنــی انتفاضــه مشــخص گــردد. انتفاضــه چیســت؟ 

« بــه معنــای جنبــش، لــرزش، 
َ

ــض
َ

ف
َ
یشــه »ن »انتفاضــه، واژه ای عربــی اســت کــه از ر

انقــاب، غبــار روبــی، قیــام علیــه رخــوت و رکــود پیــش از انقــاب و حرکــِت همــراه 

ــد. ــتاب می باش ــرو و ش ــا نی ب

ــی  ــود. ول ــح ب ــازمان فت ــده از س ــدا ش ــی ج ــرای گروه ــی ب ــت نام ــه، نخس انتفاض

ــت، در  ــن حرک ــت. ای ــطین اس ــردم فلس ــن م ــت نوی ــرای حرک ــت ب ــی اس ــک، نام این

ــه اســرائیل  دهــه ۸۰ میــادی / ۶۰ شمســی در ســرزمین های اشــغالی فلســطین علی

آغــاز گردیــد. انتفاضــه نامــی بــرای خیــزش خودجــوش، مســتقل، مســتمر، تهاجمــی، 

ــطین در  ــردم فلس ــجاعانه م ــه و ش ــه، معترضان گاهان ــلحانه، آ ــر مس ــی، غی همگان

ــت.« ]10[ ــرائیل اس ــا اس ــاف ب مص

شــیخ عبدالعزیــز عــوده، رهبــر معنــوی جنبــش جهــاد اســامی، می گویــد: »انقــاب 

ــرای  ــامی ب ــازی اس ــدار س ــاش در بی ــن ت ی ــن و جدیدتر ی ــی مهم تر ــام( خمین )ام

ــی  ــت مل ــاور امنی ــکی،]11[ مش ینس ــز برژ ــود.« و نی ــلمان ب ــای مس ــاد ملت ه اتح

دولــت جیمــی کارتــر ]12[ می نویســد: »تجدیــد حیــات اســام بنیادگــرا در سراســر 

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

شیخ عبدالعزیز عوده، 
رهبر معنوی جنبش 

جهاد اسالمی، می گوید: 
»انقالب )امام( خمینی 
مهم ترین و جدیدترین 

تالش در بیدار سازی 
اسالمی برای اتحاد 

ملت های مسلمان بود«.
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ــره  ــک مخاط ــی، ی ــام خمین ــران ام ــی از ای ــنجات ناش ــاه و تش ــقوط ش ــا س ــه ب منطق

 بــه آن وابســته 
ً
مســتمر بــرای منافــع مــا در منطقــه ای کــه حیــات جهــان غــرب کامــا

ــت.« ]13[ ــرده اس ــاد ک ــت، ایج اس

اما دو اتفاق مهم بعد از انقاب اسامی چیست؟

1- تبدیل شدن مبارزات به نهضت اسامی

امــام خامنــه ای تأثیــر انقــاب اســامی روی مبــارزان فلســطینی را در دو اتفــاق مهــم 

فــاق مهــم 
ّ
تقســیم بندی می کنــد و می فرمایــد: »بعــد از انقــاب اســامی دو ات

ــک  ــه ی ــود – ب ــی ب ــر دین ــت غی ــک نهض ــه ی ــطین ک ــت فلس ــه نهض ــی اینک ــاد. یک افت

نهضــت اســامی تبدیــل شــد و مقاومــت اســامی بــه وجــود آمــد و رنــگ اســامی 

ــه از  ــانی ک ــل کس ــد – مث ــارزه می کردن ــرون مب ــه از بی ــم ک ــی ه ــان مبارزان ــت. هم گرف

ــد –  ــه می زدن ــه آن هــا ضرب ــد و ب ــه می کردن ــه اســرائیل حمل ــا مناطــق دیگــر ب ــان ی لبن

بــا انگیــزه اســامی، کــه یــک انگیــزه بســیار قــوی اســت، وارد میــدان شــدند.« ]14[

2- انتفاضه

 
ً
ــا ــد: »ثانی ــان می فرماین ــد. ایش ــه می دانن ــاق را انتفاض ــن اتف ــه ای دومی ــام خامن ام

انتفاضــه بــه وجــود آمــد. انتفاضــه یعنــی قیــام و شــورش در داخــل ســرزمین و وطــن 

مغصــوب. از ایــن قیــام می ترســند؛ چــون برایشــان خیلــی مهــّم اســت. البتــه ســعی 

ــردم  ــارزات م ــا مب ــد؛ ام ــس نکنن ــت، منعک ــه هس ــان ک ــب را آنچن ــد مطل می کنن

یــم صهیونیســتی شــکننده و کوبنــده  فلســطین در داخــل ســرزمین فلســطین، بــرای رژ

اســت؛ ســتون فقراتشــان را می شــکافد. چــرا؟ بــه خاطــر اینکــه این هــا بــه یهودیانــی 

کــه از سراســر دنیــا در ایــن منطقــه جمــع کرده انــد، وعــده دادنــد کــه در اینجــا امنیــت 

و راحتــی و زندگــی خــوش هســت و گفتنــد بیاییــد در اینجــا آقایــی کنیــد؛ امــا حــاال 

این هــا طاقــت برخــورد بــا ایــن نســل نوخاســته و صاحبــان اصلــی ایــن ســرزمین را 

کــه امــروز بیــدار شــده اند، ندارنــد. ارکان نظــام صهیونیســتی متزلــزل اســت.« ]15[

یم صهیونیستی بعد از انقاب اسامی وضعیت رژ

یــم صهیونیســتی بعــد از انقــاب اســامی چــه وضعیتــی دارد؟ در ایــن مــورد  امــا رژ

ــرح  ــه ش ــامی را این گون ــاب اس ــد از انق ــم بع ی ــن رژ ــت ای ــه ای وضعی ــام خامن ام

می فرماینــد: و  می دهنــد 

1- مبارزه و جنگ

ــر  ــتی از نظ ــم صهیونیس ی ــید، رژ ــروزی رس ــه پی ــامی ب ــاب اس ــه انق »آن روزی ک

ــک  ــرب، ی ــای ع ــوص ملت ه ــلمان، بخص ــای مس ــلمان و ملت ه ــای مس دولت ه

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

امام خامنه ای دومین 
اتفاق را انتفاضه 
می دانند. ایشان 
می فرمایند: »ثانیًا 
انتفاضه به وجود 
آمد. انتفاضه یعنی 
قیام و شورش در 
داخل سرزمین و 
وطن مغصوب. از این 
قیام می ترسند؛ چون 
برایشان خیلی مهّم 
است«.
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1- مبارزه و جنگ

ــر  ــتی از نظ ــم صهیونیس ی ــید، رژ ــروزی رس ــه پی ــامی ب ــاب اس ــه انق »آن روزی ک

ــک  ــرب، ی ــای ع ــوص ملت ه ــلمان، بخص ــای مس ــلمان و ملت ه ــای مس دولت ه

یــم صهیونیســتی کــه غــده ســرطانی در  یــم شکســت ناپذیر بــه حســاب می آمــد. رژ رژ

دل کشــورهای اســامی اســت و تــا آن روز یــک چهــره شکســت ناپذیر از خــود نشــان 

ــتی  ــم صهیونیس ی ــه رژ ــد ک ــرده بودن ــاور ک ــام ب ــای اس ــا در دنی ــود و خیلی ه داده ب

ــای  ــورد؛ انتفاضه ه ــیلی خ ــلمان س ــان مس ــت جوان ــت، از دس ــت ناپذیر اس شکس

ــه در  ــد؛ چ ــب وارد ش ــم غاص ی ــر رژ ــی ب ــای پیاپ ــد، ضربه ه ــروع ش ــطینی ش فلس

انتفاضــه اول، چــه در انتفاضــه اقصــی، چــه در شکســت و عقب نشــینِی نــه ســال قبــل 

از لبنــان، چــه در جنــگ ســی و ســه روزه و چــه در جنــگ بیســت و دو روزه بــا مــردم 

ــد. ــتی وارد ش ــم صهیونیس ی ــر رژ ــه ب ــود ک ــی ب ــا ضربات ــه این ه ــزه. هم ــوم غ مظل

2- ایجاد حکومت اسامی در کشورهای منزوی

ــار  ــرات را کن ــا ف ــل ت  شــعار از نی
ً
ــا ــم صهیونیســتی عجالت ی ــن موجــب شــد کــه رژ ای

ــرق  ــا ش ــا ت یق ــلمان – از آفر ــای مس ــپرد. ملت ه ــی بس ــت فراموش ــه دس ــذارد و ب بگ

آســیا – بــه فکــر ایجــاد نظــام اســامی و حکومــت اســامی افتادنــد. بــا فرمول هــای 

 بــا همــان فرمــول نظــام جمهــوری اســامی مــا؛ امــا بــه فکــر 
ً
گوناگــون؛ نــه لزومــا

ــدند؛  ــم ش ــق ه ــورها موف ــی از کش ــد. بعض ــان افتادن ــر کشورش ــام ب ــت اس حاکمی

ــت. ــان هس ــی در انتظارش ــده نویدبخش ــامی، آین ــای اس ــم از حرکت ه ــی ه بعض

3- تغییر دیدگاه روشنفکران و نویسندگان و شاعران

ــاعران  ــان ش ــد. هم ــدان آمدن ــه می ــازه ای ب ــد ت ــا امی ــام ب ــای اس ــنفکران در دنی روش

و هنرمنــدان و نویســندگانی کــه بــا یــأس حــرف می زدنــد، احســاس شکســت 

می کردنــد، بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی، بعــد از حرکــت عظیــم امــام بزرگــوار 

و ایســتادگی های ایــن ملــت، روحیه شــان عــوض شــد، لحــن کام شــان و شعرشــان 

ــر دراز  ــته س ــن رش ــت. و ای ــود گرف ــه خ ــد ب ــگ امی ــرد؛ رن ــدا ک ــر پی ــان تغیی و قلم ش

دارد.«]16[

پی نوشت:
 ]1[. بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران، ۱۳۷۸/۱۰/۱۰

]2[. http://l1l.ir/5gze

]3[. پیام به کنفرانس بین المللی امام خمینی)ره( و حمایت از فلسطین، ۱۳۸۱/۳/۱۲

]4[. رویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشۀ امام خمینی)ره(، ج ۱، ص ۱۲۷٫

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

روشنفکران در دنیای 
اسالم با امید تازه ای 

به میدان آمدند. همان 
شاعران و هنرمندان و 
نویسندگانی که با یأس 
حرف می زدند، احساس 

شکست می کردند، 
بعد از پیروزی انقالب 

اسالمی، بعد از حرکت 
عظیم امام بزرگوار و 

ایستادگی های این 
ملت، روحیه شان عوض 

شد، لحن کالم شان و 
شعرشان و قلم شان 

تغییر پیدا کرد.
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]5[. بیانات در بیستمین سالگرد رحلت امام خمینی )ره(، ۱۳۸۸/۳/۱۴

]6[. به نقل از »مجموعه فعالیتهای دکتر شقاقی«، ص ۵۲۹٫

ــار  ــارات دارالمخت ــوی انتش ــام« از س ــان اس ــد جه ــل جدی ــی راه ح ــام خمین ــاب »ام ]7[. کت

ــام  ــا ن ــقاقی، آن را ب ــر ش ــید. دکت ــاپ رس ــه چ ــره ب ــال ۱۹۷۹ )۱۳۵۷( در قاه ــامی در س االس

ــاند. او در  ــاپ رس ــه چ ــود( ب ــی خ ــام خانوادگ ــر ن ــدون ذک ــی ب ــز« )یعن ــتعار»فتحی عبدالعزی مس

یــق مصــر تحصیــل مــی کــرد و بــه دنبــال چــاپ کتــاب  آن زمــان در رشــته پزشــکی دانشــگاه زقاز

ــی  ــاه زندان ــدت چهارم ــه م ــتگیر و ب ــال دس ــان س ــردر هم ــار دیگ ــس از آزادی، ب ــد. پ ــتگیر ش دس

ــد. گردی

]8[. رویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشۀ امام خمینی)ره(، ج ۱، ص ۱۲۷٫

]9[. امام خمینی راه حل جدید جهان اسام« ص ۷، به نقل از دکتر انور ابوطه

یخــی سیاســی ایــران و  ]10[. فرهنــگ علــوم سیاســی، آقابخشــی، ص ۱۷۰٫ فرهنــگ تار

خاورمیانــه، علــی بابائــی، ج ۱، ص ۶۲ / انتفاضــه؛ حماســه مقاومــت فلســطین، جمیلــه کدیــور، 

۱۷ ص 

Zbigniew Brzezinski .]11[

James Earl Carter .]12[

یکا، جمیله کدیور، ص ۹۸-۹۷ ]13[. رویارویی انقاب اسامی و آمر

]14[. بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران، ۱۳۷۸/۱۰/۱۰

]15[. همان

]16[. بیانات در بیستمین سالگرد رحلت امام خمینی )ره(، ۱۳۸۸/۳/۱۴

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.
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ــن  ــای اســام از ای ــچ مســأله بین المللــی ای در دنی ــد: »هی ــه ای می فرماین ــه خامن آیت الل

ط غاصبــاِن ســرزمین فلســطین و قــدس بر ایــن بخــش از پیکر 
ّ
باالتــر نیســت؛ چــون تســل

ــت.  ــام اس ــای اس ــواری ها در دنی ــا و دش ــیاری از ضعف ه ــأ بس ــامی، منش ــت اس اّم

]۱[ بــرادران و خواهــران عزیــز در همــه  جهــان اســام! از تجربه هــا درس بگیریــم. امــت 

بــزرگ مــا امــروز بــه برکــت بیــداری اســامی، دارای قــدرت عظیمــی اســت. کلیــد حــل 

مشــکات فــراوان کشــورهای اســامی، در دســت همــت و یکپارچگــی ایــن مجموعــه  

شــگرف اســت و مســأله  فلســطین، فوری تریــن مســأله  جهــان اســام اســت.« ]۲[

مسئله فلسطین یکی از بزرگ ترین مصائب دنیای اسام

جــان الک ]۳[ از فیلســوفان ســده ۱۷ میــادی انگلســتان می نویســد: »وظیفــه قوانیــن 

مدنــی مشــخص کردن صــدق و کــذب عقایــد مــردم نیســت، بلکــه وظیفــه آن هــا تأمیــن 

امنیــت و ســامت جامعــه و حفــظ جــان و مــال همــه افــراد اســت.«]۴[ یعنــی از اولیــن 

 در شــیپور حقــوق 
ً
ــی کــه دائمــا  حکومت هــای غرب

ً
وظایــف حکومت هــا، مخصوصــا

بشــر و جامعــه مدنــی می دمنــد تأمیــن ایــن نیازهــا اســت.

امــا در ایــن مدتــی کــه از غصــب فلســطین می گــذرد، بــر مســلمین ایــن ســرزمین رنــج 

و ظلم هــای بســیاری روانــه شــده اســت و حتــی محــروم از امنیــت، رفــاه و صلــح کــه از 

نخســتین مســئولیت ها و تکالیــف یــک حکومــت دنیــوی محســوب می شــود هســتند.

مسئلهفلسطین،مهمترینمسئلهجهاناسام اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

 در این مدتی که 
از غصب فلسطین 
می گذرد، بر مسلمین 
این سرزمین رنج و 
ظلم های بسیاری روانه 
شده است و حتی 
محروم از امنیت، رفاه 
و صلح که از نخستین 
مسئولیت ها و تکالیف 
یک حکومت دنیوی 
محسوب می شود 
هستند.
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ــر اینکــه خــاک مســلمین غصــب شــده، مســئله  ــه، عــاوه ب ــن قضی ــن رو در ای از ای

ــت.  ــده اس ــل ش ــز تبدی ــام نی ــای اس ــب دنی ــن مصائ ی ــی از بزرگ تر ــه یک ــطین ب فلس

آیت اللــه خامنــه ای در ایــن مــورد می فرماینــد: »ببینیــد چه طــور اســتکبار بــا چنــگ و 

دنــدان و بــا حالــت خونخوارانــه و بــدون اندکــی انســانیت و رحــم ایســتاده اســت، تــا 

اگــر بتوانــد، بــرای خواســت های اســتکباری خــود، ملت هــای اســامی و آرزوهــای 

ــن مســائل و  ی ــه  فلســطین، یکــی از بزرگ تر ــن قضی ــد. امــروز ای آن هــا را لگدمــال کن

مصائــب دنیــای اســام اســت و در آینــده نیــز خواهــد بــود. مگــر شــوخی اســت کــه 

ــزدور  ــب م ــد، غاص ــود آواره کنن ــرزمین خ ــور و س ــی و کش ــه و زندگ ــی را از خان ملت

خبیثــی را آن جــا بنشــانند، همه گونــه بــه او کمــک کننــد، همــه  جنایــات او را صحــه 

بگذارنــد، دستشــان تــا مرفــق در خــون مــردم منطقــه فــرو بــرود، بــه این هــا هــم قانــع 

نباشــند، بخواهنــد از مســلمانان و از صاحبــان خانــه امضــاء بگیرنــد کــه ایــن خانــه 

متعلــق بــه آن غاصــب اســت و صاحب خانــه در آن حقــی نــدارد؟! می خواهنــد ایــن 

کار را بکننــد.«]۵[

مسئله فلسطین قلب مقدس پیغمبر را می آزارد

ــل  ــن متحم ــغ دی ــیر تبلی ــان در مس ــت. ایش ــت اس ــوار اّم ــدا )ص( غم خ ــول خ رس

ــا  ــه ت ــغ گرفت ــروع تبلی ــا در ش یم ه ــدند. از تحر ــی ش ــای فراوان ــا و مصیبت ه رنج ه

ــر  ــه ب ــمی ک ــی و جس ــای روح ــا و زخم ه ــا، درگیری ه ــزاها و تهمت ه ــا، ناس جنگ ه

ــج و زحمت هــای بســیاری  ــن مســیر رن ایشــان وارد شــد نشــان می دهــد ایشــان در ای

ــرای آن  ــه ب ــن ک ــلمین و مؤمنی ــت و مس ــن و ام ــرای دی ــن رو ب ــدند. از ای ــل ش متحم

ــج  ــن رن ــد. بنابرای ــش باش ــت خوی ــوار ام ــه غم خ ــق دارد ک ــرد ح ــارزه ک ــال ها مب س

ــت. ــاک اس ــان دردن ــرای ایش ــلمان ب ــای مس ملت ه

ــد: »امــروز مســأله فلســطین یــک زخــم  ــن مــورد می فرماین ــه ای در ای ــه خامن آیت الل

ــرم  ــی مک ــاره نب ــه ای ... درب ــت. آی ــامی اس ــه اس ــر جامع ــق در پیک ــاک و عمی دردن

ــخت و  ــرای او س ــما ب ــج ش ــْم«]۶[؛ رن ــا َعِنتُّ ــِه َم ْی
َ
ــٌز َعل ی ــد: »َعِز ــام می فرمای اس

ــای  ــج دنی ِحیٌم«]۷[.امــروز رن  رَّ
ٌ

وف
ُ

ــَن َرؤ ِمِنی
ْ

ُمؤ
ْ
ــم ِبال

ُ
ْیک

َ
ــٌص َعل ی دشــوار اســت؛ »َحِر

ین بخــش آن، مســأله فلســطین اســت قلــب مقــدس پیغمبــر را  اســام کــه برجســته تر

ــْم« بــا وضعــی کــه امــروز ملــت فلســطین دارد، روح  ْیــِه َمــا َعِنتُّ
َ
یــٌز َعل مــی آزارد؛ »َعِز

ــو از غــم می شــود. راه عــاج  ینــش الهــی ممل ــاالی آفر ــم ب ــر در عوال مقــدس پیغمب

ــت.«]۸[ ــدت اس چیســت؟ تــاش و مجاه

ارتباط فلسطین به سرنوشت غیر فلسطینی ها

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

آیت اهلل خامنه ای 
می فرمایند: »امروز 

مسأله فلسطین 
یک زخم دردناک و 

عمیق در پیکر جامعه 
اسالمی است. امروز 
رنج دنیای اسالم که 

برجسته ترین بخش آن، 
مسأله فلسطین است 
قلب مقدس پیغمبر را 
می آزارد؛ »َعِزیٌز َعَلْیِه 
ْم« با وضعی که  َما َعِنتُّ

امروز ملت فلسطین 
دارد، روح مقدس 

پیغمبر در عوالم باالی 
آفرینش الهی مملو از 

غم می شود«.
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ــام پیمــان »آتانتیــک  ــه ن کشــورهای غربــی پیمانــی در بیــن خــود منعقــد کرده انــد ب

شــمالی« یــا »ناتــو«]۹[ کــه در آن کشــورهای امضاکننــده )۲۹ کشــور( توافــق 

ــکای  ی ــا آمر ــا ی ــو در اروپ ــور عض ــد کش ــا چن ــک ی ــه ی ــی علی ــه نظام ــد حمل کرده ان

شــمالی را بــه عنــوان حملــه بــه تمامــی کشــورهای عضــو تلقــی کننــد و بــه مقابلــه آن 

ــد.]۱۰[  برخیزن

ــا ایــن مقدمــه در مــورد ناتــو و آیــات دشمن شناســانه قرآنــی و توصیه  هــای پیغمبــر  ب

اســام مبنــی بــر اتحــاد و همدلــی در بیــن مســلمانان، مشــخص می شــود کــه بایــد در 

دنیــای اســام نیــز یــک پیمــان واقعــی شــکل بگیــرد کــه ابتــدا از روی اعتقــاد باشــد و 

در مرحلــه دوم منفعــت.

ــای  ــت دولت ه ــطین نوب ــد از فلس ــه بع ــه ک ــن نکت ــر ای ــا ذک ــه ای ب ــه خامن آیت الل

مســلمان اســت می فرماینــد: »مســأله فلســطین، شــوخی و سرســری نیســت. امــروز 

ــطینی ها در  ــر فلس ــت غی ــه سرنوش ــت و ب ــام اس ــای اس ــأله دنی ین مس ــی تر اساس

سرتاســر دنیــای اســام بســتگی دارد. مســئوالن کشــورهای اســامی خیــال نکننــد کــه 

یــز دشمنانشــان رهــا کردنــد، اســرائیل پــس از  اگــر مــردم فلســطین را در چنــگال خونر

ــد –  ــد آم ــش نخواه ــز پی ــزی هرگ ــن چی ــه چنی ــه البت ــا – ک ــردن آن ه ــدن و هضم ک بلعی

ــت.«]۱۱[ ــد گذاش ــت خواه ــلمان را راح ــای مس دولت ه

ــای  ــرای دولت ه ــطین را ب ــت از فلس ــکافانه حمای ــی موش ــا تحلیل ــه ب ــان در نتیج ایش

ــا  ــطین ب ــروز فلس ــد: »ام ــد و می فرماین ــا می دان ــه آن ه ــت هم ــن منفع ــلمان ضام مس

ین روزهــای  ین روش هــا لگدکــوب می شــود و مــردم فلســطین در ســخت تر ســبعانه تر

ممکــن بــرای یــک ملــت، روزگار می گذراننــد. بــا همــه امکاناتــی کــه دنیــای اســام 

دارد و بــا وجــود میــل و عاقــه ای کــه بســیاری از مــردم جهــان اســام بــرای کمــک 

 کمکــی بــه ایــن قضیــه نمی شــود. ایــن بســیار دردنــاک اســت.
ً
دارنــد، عمــا

جوان هــا و نوجوان هــا و زن هــا و فرزندهــا و خانه هــا و خانواده هــا در کوچه هــا و 

خیابان هــا بــا تانک هــا و اســلحه های مرگبــار روبــه رو شــوند و بــی هیــچ ماحظــه ای 

این طــور ســرکوب شــوند؛ این هــا چیــز کمــی اســت!؟ حضــور در صحنــه و داشــتن 

ــلمان[  ــای مس ــا و دولت ه ــود ]ملت ه ــع خ ــا مناف ــه، ب ــن قضی ــع در ای ــع قاط موض

پیوســتگی دارد. بعضــی خیــال می کننــد حمایــت از مــردم فلســطین، خــارج از منافــع 

ملــی کشورهاســت. ایــن اشــتباه بســیار بزرگــی اســت.

ــا  ــرف آن ه ــد و از ط ــی نباش ــر مّتک ــای دیگ ــه ملت ه ــلمان ب ــت مس ــک مل ــی ی وقت

ــر  ــرد. اگ ــرار می گی ــمن ق ــاول دش ــرض تط ــت در مع ــه راح ــود، این گون ــت نش حمای

ــه  ــن قضی ــد. ای ــوم نمی ش ــور مظل ــت این ط ــک مل ــود، ی ــد ب ــام متّح ــای اس دنی

ممکــن اســت بــرای ملت هــای مســلمان دیگــر هــم پیــش بیایــد؛ کمااین کــه دیدیــد 

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

آیت اهلل خامنه ای 
با ذکر این نکته 
که بعد از فلسطین 
نوبت دولت های 
مسلمان است 
می فرمایند: »مسأله 
فلسطین، شوخی 
و سرسری نیست. 
امروز اساسی ترین 
مسأله دنیای اسالم 
است و به سرنوشت 
غیر فلسطینی ها در 
سرتاسر دنیای اسالم 
بستگی دارد«.
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در مــواردی بــرای ملت هــا پیــش آمــده اســت. همبســتگی اســامی، بــرای دشــمنان 

ــی، کار را  ــران بین الملل ــه و غارتگ ــن منطق ــای ای ــمنان ملت ه ــام و دش ــان اس جه

ــتند و  ــور خواس ــود، هرط ــل خ ــق می ــا طب ــد آن ه ــازه نمی ده ــد و اج ــکل می کن مش

انتخــاب کردنــد و مصلحــت دیدنــد، بــه یــک کشــور و ملــت اســامی تعــّرض کننــد. 

پــس حمایــت عمومــی دنیــای اســام از ملــت فلســطین، در حقیقــت حمایــت دنیــای 

اســام از یــک یــک کشــورهای مســلمان اســت؛ ایــن ضامــن و حامــل منفعــت همــه  

آن هاســت؛ ایــن چیــز کمــی نیســت.«]۱۲[

جنگ با فلسطین جنگ با موجودیت اسام است

آیت اللــه خامنــه ای جنــگ اســرائیل و فلســطین را فقــط جنــگ بــا یــک ملــت 

ــت و  ــه و مل ــیره و قبیل ــاف عش ــر خ ــد. ب ــت می دانن ــا ام ــگ ب ــه جن ــد بلک نمی دانن

ــتند،  ــترک هس ــون و... مش ــا خ ــه ی ــا قبل ــرزمین ی ــدام در س ــر ک ــه ه ــره ک ــه و غی طبق

امــت در اعتقــاد مشــترک اســت، حتــی اگــر در خــون و ســرزمین و... مشــترک نباشــند 

ــند. ــم باش ــور های دور از ه و در کش

یفــی  بــه عبــارت دیگــر »امــت، بــه گروهــی از انســان ها می گوینــد کــه برخــاف تعر

ــک  ــا ی ــی و ی ــه جغرافیای ــک منطق  در ی
ً
ــا ــده، لزوم ــه ش ــر گرفت ــت در نظ ــرای مل ــه ب ک

ــند.  ــف باش ــورهای مختل ــاکن کش ــت س ــن اس ــد و ممک ــی نمی کنن ــور زندگ کش

ــترک  ــده ای، مش ــوژی و عقی ــه ایدئول ــزام ب ــاد و الت ــه اعتق ــت، در زمین ــک ام ــراد ی اف

ــتند.«]۱۳[ هس

ــه  ــد بلک ــت نمی دان ــک مل ــئله ی ــط مس ــطین را فق ــئله فلس ــه ای مس ــه خامن آیت الل

ــه  ــد؛ ب ــه کنی ــما ماحظ ــروز ش ــد: »ام ــته و می فرماین ــامی دانس ــت اس ــئله ام مس

ــام،  ــت اس ــه  ام ــه هم ــی را علی ــه بزرگ ــگ همه جانب ــه جن ــد ک ــود دی ــوح می ش  وض

ــی،  ــادی، سیاس ــاد اقتص ــم ابع ــگ ه ــن جن ــد. ای ــمتی از آن، راه انداخته ان ــه قس و ن

فرهنگــی، نظامــی و امنیتــی دارد و هــم ابــزار عظیــم تبلیغاتــی امــروز را در اختیــار دارد.

آنچــه شــما امــروز در فلســطین یــا در عــراق یــا در افغانســتان مشــاهده می کنیــد، فقــط 

جنــگ علیــه یــک ملــت نیســت و اگــر بــا فلســطین می جنگنــد، در واقــع بــا موجودیت 

ــود  ــه  وج ــا هم ــتی را ب ــم صهیونیس ی ــر رژ ــد. اگ ــه می جنگن ــن منطق ــام در ای اس

ــی  ــد یکپارچگ ــه می خواهن ــت ک ــن اس ــرای ای ــد، ب ــت کنن ــد و تقوی ــد تأیی می خواهن

دنیــای اســام و قــدرت آن را بــا مانــع بزرگــی مواجــه کننــد. یکــی از داالن هــای فتــح 

دنیــای اســام، فتــح فلســطین اســت و یکــی از داالن هــای آن نیــز حــاال عــراق شــده 

ــد.«]۱۴[ ــه کنن ــام را قبض ــای اس ــد دنی ــت؛ می خواهن اس
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یک دسته ی ۲۳ نفره از 
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آیت اهلل خامنه ای 
مسئله فلسطین را 

فقط مسئله یک ملت 
نمی داند بلکه مسئله 
امت اسالمی دانسته 
و می فرمایند: »امروز 

شما مالحظه کنید؛ به 
 وضوح می شود دید که 

جنگ همه جانبه بزرگی 
را علیه همه  امت اسالم، 

و نه قسمتی از آن، راه 
انداخته اند. این جنگ 

هم ابعاد اقتصادی، 
سیاسی، فرهنگی، 

نظامی و امنیتی دارد و 
هم ابزار عظیم تبلیغاتی 

امروز را در اختیار 
دارد«.
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مسئله فلسطین محور اصلی خیزش اسامی است

ــی  ــامی معرف ــزش اس ــی خی ــور اصل ــطین را مح ــئله فلس ــه ای مس ــه خامن آیت الل

یخــی آن را بــه اثبــات می رســانند. ایشــان می فرماینــد:  می کننــد و بــا ذکــر روایتــی تار

ــا بــه تعبیــر دیگــر جنبــش بیــداری اســامی، پــس از پیــروزی  »خیــزش اســامی و ی

ــه( در دو  ــی )رضی الله عن ــام خمین ــت ام ــور حرک ــران و ظه ــامی در ای ــاب اس انق

دهــه اخیــر، بــا قــدرِت تمــام در صحنــه منطقــه و جهــان اســام ظاهــر شــده اســت.

ــه  ــت. انتفاض ــطین اس ــأله فلس ــت، مس ــش و حرک ــن جنب ــی ای ــور اصل ــروز مح ام

ــرون از ملــت  ــی فلســطین و ب ــی در خــارج از مرزهــای جغرافیای اقصــی توانســت حّت

ــرات  ــاند. تظاه ــه بکش ــه صحن ــرب را ب ــلمان و ع ــای مس ــوم ملت ه ــطین، عم فلس

میلیونــی ملت هــای مســلمان – از غــرب تــا شــرق جهــان اســام – نشــان داد کــه مــردم 

ــال  ــن ح ــد و در عی ــاب کنن ــان حس ــای آن ــر روی حمایت ه ــد ب ــطین می توانن فلس

ــد. ــا نماین ــلمانان ایف ــدت مس ــاد وح ــی در ایج ــل توّجه ــش قاب نق

ــه  ــا توصی ــی و ب ــردان لبنان ــت دالور م ــه هّم ــان ب ــامی در لبن ــت اس ــه مقاوم روزی ک

و حمایــت امــام راحــل شــکل گرفــت، اســرائیل، بیــروت – یعنــی پایتخــت لبنــان – را 

ــود.  ــه ب ــن کشــور چنــگ انداخت رات سیاســی ای
ّ

ــر مقــد در اشــغال خــود داشــت و ب

 نحوالقــدس«]۱۵[ را ســر داد، 
ً
 زحفــا

ً
آن روز وقتــی مقاومــت اســامی شــعار »زحفــا

گروهــی از بی خبــران، آنــان را ســاده اندیش خواندنــد و بــه طعنــه ســؤال کردنــد: آیــا 

ــه  ــا از ورود ب ــما لبنانی ه ــه ش ــال آن ک ــرد، ح ــت ک ــدس حرک ــوی ق ــه س ــود ب می ش

یخــی مقاومــت  ــروزی تار ــا پی ــخ ت ی ــوان هســتید؟ از آن تار پایتخــت کشــور خــود نات

ــه درازا کشــید. تصدیــق می فرماییــد کــه  ــر اســرائیل، فقــط هجــده ســال ب اســامی ب

ــت.«]۱۶[ ــادی نیس ی ــان ز ــا زم ــارزات ملت ه ــخ مب ی ــال، در تار ــده س هج

پی نوشت:
]۱[ . بیانات در مراسم سیزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی، ۱۳۸۱/۳/۱۴

]۲[ . بیانات در چهارمین کنفرانس حمایت از ملت فلسطین، ۱۳۸۷/۱۲/۱۴

John Locke . ]۳[

ــی،  ــر ن ــران، نش ــم، )ته ی ــاهی کر ــیزاد گلش ــه ش ــاهل، ترجم ــاب تس ــه ای درب ــان الک، نام ]۴[ . ج

۱۲۳ ص   )۱۳۷۷

]۵[ . بیانات در دیدار جمعی از آزادگان، ۱۳۷۰/۵/۲۸

]۶[ . توبه، ۱۲۸

]۷[ . همان

]۸[ . بیانات معظم له در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام اسامی، ۱۳۸۱/۳/۹

North Atlantic Treaty Organization . ]۹[
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خیزش اسالمی و یا 
به تعبیر دیگر جنبش 
بیداری اسالمی، پس از 
پیروزی انقالب اسالمی 
در ایران و ظهور 
حرکت امام خمینی 
)رضی اهلل عنه( در دو 
دهه اخیر، با قدرِت 
تمام در صحنه منطقه و 
جهان اسالم ظاهر شده 
است.
امروز محور اصلی این 
جنبش و حرکت، مسأله 
فلسطین است.
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]۱۰[ . http://www.yon.ir/4B09h

]۱۱[ . بیانات در دیدار کارگزاران نظام، ۱۳۸۰/۹/۲۵

]۱۲[ . بیانات در دیدار کارگزاران حج و مسئوالن برگزارکننده مراسم دهه فجر، ۱۳۸۰/۱۱/۳

ــت، نگاهــی دوبــاره، فصلنامــه حکومت اســامی، 
ّ
]۱۳[ . حســین جــوان آراســته، مقالــه اّمــت و مل

۱۳۷۹، شماره ۱۶

یان قرآن، ۱۳۸۳/۶/۲۶ ]۱۴[ . بیانات در دیدار جمعی از قار

]۱۵[ . پیش به سوی قدس

]۱۶[ . بیانــات در مراســم گشــایش کنفرانــس بین المللــی حمایــت از انتفاضــه فلســطین ، 

۱۳۸۰ /۲ /۴
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ــتند  ــیع هس ــان تش ــع جه ــان و مراج ــه فقیه ــزه( از جمل ــد ع ی ــوادی )ز ــه ج آیت الل

ــی  ــای سیاس ــه در فعالیت ه ــد بلک ــی دارن ــبقه طوالن ــوا س ــم و تق ــا در عل ــه تنه ــه ن ک

ــا  ــراه ب ــال 42 ه.ش هم ــزه(  از س ــد ع ی ــوادی )ز ــه ج ــد. آیت الل ــن گونه ان ــز همی نی

حضــرت امــام )ره( در فعالیت هــای انقابــی مشــارکت داشــته و در ســمت های 

یاســت دادگاه انقــاب، عضــو شــورای عالــی قضائــی، عضویــت  گوناگونــی مثــل ر

در مجلــس خبــرگان قانــون اساســی، عضویــت در مجلــس خبــرگان رهبــری و خطیب 

ینــی کــرده اســت. در حــال حاضــر نیــز جلســات تفســیر و  نمــاز جمعــه قــم نقش آفر

ــد. ]1[ ــم می باش ــه ق ــوزه علمی ــای ح ین درس ه ــلوغ تر ــه ش ــان از جمل درس ایش

ــر،  ــته و حاض ــوز گذش گاه و دلس ــای آ ــایر فقه ــون س ــز همچ ــوار نی ــه بزرگ ــن فقی ای

نســبت بــه مســائل جهــان اســام حســاس و کوشــا هســتند. ایشــان دربــاره فلســطین 

ــر  ــت، اگ ــلمانان اس ــت مس ــه نخس ــدس قبل ــون ق ــد: »چ ــدس می فرماین ــأله ق و مس

ــد.«]2[ ــان خواهــد دی ی ــد، جامعــه اســامی ز آســیب ببین

ایشــان بــه مناســبات و دیدارهــای مختلــف بــه موضــوع فلســطین و جبهــه مقاومــت 

توجــه نمــوده و در جهــت بیــداری جامعــه اســامی نســبت بــه ایــن موضوع ســخنرانی 

ــه  ــت ک ــدس اس ــبات روز ق ــن مناس ــن ای ی ــی از مهم تر ــد. یک ــام می دهن ــرده و پی ک

یــد عــزه( همچــون ســایر فقهــای انقابــی زمــان خــود جــدای  آیت اللــه جــوادی )ز

ــد. ــام می دهن ــن روز پی ــاره اهمیــت ای ــرای مــردم درب ــی، ب ــن راه پیمای از شــرکت در ای

علمایمبارز:آیتهللاجوادیآملی اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

 آیت اهلل جوادی درباره 
فلسطین و مسأله قدس 
می فرمایند: »چون 
قدس قبله نخست 
مسلمانان است، اگر 
آسیب ببیند، جامعه 
اسالمی زیان خواهد 
دید«.
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اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

آیت اهلل جوادی آملی با 
اشاره به جنایات رژیم 

صهیونیستی در سالیان 
متمادی افزودند: »ظلم 
و ستم نیز چه از افراد 

موحد و چه از افراد 
ملحد سربزند امری 

حرام است و آنچه در 
فلسطین و غزه در طی 

این ۶۰ سال می گذرد 
نمونه ای از این اتفاقات 

است. سالیان متمادی و 
طوالنی است که بر اثر 

ظلم و جنایات اسرائیل 
غاصب، مردم فلسطین 

و غزه آواره شده اند«.

دعوت از مردم برای روز قدس

ــور  ــه حض ــه ب ــن توصی ــال 98 ضم ــدس س ــام روز ق ــی در پی ــوادی آمل ــه ج آیت الل

یــان معاملــه قــرن هــم  حداکثــری مــردم در راه پیمایــی روز قــدس، بیــان داشــتند: »جر

ســتم بــه مظلومــان فلســطین و هــم اهانــت بــه مکتــب اســت، درایــن طــرح هــم بــه 

فلســطین آســیب دیده ســتم روا داشــتند و هــم نســبت بــه مکتــب یعنــی اســام ســتم 

کردنــد.«]3[

یــا در جــای دیگــر می فرماینــد: »روز قــدس کــه ســنت حســنه امــام راحــل می باشــد، 

تنهــا بــرای آزادســازی محرومــان فلســطین نیســت، روز قــدس قداســتی دارد بــه طــول 

و عــرض جهــان اســام، اولیــن مســئله مســلمین در ایــن نیــم قــرن و بیــش از نیــم قــرن 

یــان فلســطین بــوده. مــا بــرای اینکــه آن ضیافــت از دســت رفتــه را اســترداد  اخیــر جر

کنیــم، ایــن میزبانــی از دســت رفتــه را اســترداد کنیــم، هــم حادثــه تلــخ و رخــداد تلــخ 

یــن را محکــوم کنیــم، هــم از جامعــه جهانــی بخواهیــم بــه فکــر آزادی و قداســت  بحر

و اســتقال کشــورها باشــند و هــم دســت اســتکبار و صهیونیســم را بــاز نگذارنــد، بــر 

همــه مــا الزم اســت تــا در راه پیمایــی روز قــدس شــرکت کنیــم.«

یــد عــزه( در دیــدار بــا اعضــای »کاروان  آیت اللــه جــوادی آملــی )ز

همبســتگی آزادی غــزه« از هنــد

ایشــان فرمودنــد: »ان شــاءالله  ایــن کوششــی کــه از هنــد شــروع شــده بــه غــزه ختــم 

ــما از  ــش ش ــاش و کوش ــت. ت ــطین اس ــلمانان فلس ــه آزادی مس ــد و مای ــد ش خواه

ــتی  ــب و صهیونیس ــم غاص ی ــات رژ ــری و جنای ــردن غارتگ ــرای محکوم ک ــویی ب س

اســرائیل اســت و از ســوی دیگــر بــرای نجــات مــردم مظلــوم و بی دفــاع غــزه کــه هــر 

دو مــورد بســیار مهــم هســتند.«

یــم صهیونیســتی در ســالیان متمــادی افزودنــد: »ظلــم  ایشــان بــا اشــاره بــه جنایــات رژ

و ســتم نیــز چــه از افــراد موحــد و چــه از افــراد ملحــد ســربزند امــری حــرام اســت و 

آنچــه در فلســطین و غــزه در طــی ایــن 60 ســال می گــذرد نمونــه ای از ایــن اتفاقــات 

ــرائیل  ــات اس ــم و جنای ــر ظل ــر اث ــه ب ــت ک ــی اس ــادی و طوالن ــالیان متم ــت. س اس

یســت  غاصــب، مــردم فلســطین و غــزه آواره شــده اند. بیگانــه ای بــه منطقــه ز

فلســطینیان حملــه کــرده و آن هــا را از خانــه خــود بیــرون کــرده اســت و مناطقــی کــه 

ــر  ــد و اگ ــب می کن ی ــتند را تخر ــگاه هس ــتان و درمان ــه، بیمارس ــکن، مدرس دارای مس

ــه  ــود ک ــوم می ش ــد معل ــر نیاورن ــاد ب ی ــد و فر ــره را ببینن ــن منظ ــی ای ــه جمعیت چنانچ

ــتند.«]4[ ــرت نیس اهــل غی



اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

آیت اهلل جوادی 
آملی در زمان حمله 
اسرائیل به لبنان و 
فلسطین در ۲۰۰۶م 
ضمن محکوم کردن 
این عمل، در این باره 
گفتند: »بوش و سازمان 
ملل فتنه های لجام 
گسیخته ای هستند 
که هیچ کاری از 
آنان در برابر جنایات 
صهیونیست ها بر 
نمی آید«.
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اشاره به جبهه مقاومت در تفسیر کام امام علی )ع(

یــد عــزه( در برنامــه »حکمــت ربانــی« شــبکه ســه ســیما دربــاره  آیت اللــه جــوادی )ز

ســخنی از امــام علــی )ع( در خصــوص انســان ترســو، چنیــن گفتنــد: »ظلــم را جــز 

ــت،  ــتم پذیر اس ــود، س ــه ب ــی فرومای ــر ملت ــد. اگ ــل نمی کن ــی تحم ــت کس ــت پس مل

ــتکبار  ــه اس ــد چ ــم را نمی پذیرن ــن ظل ــن ای ــطین و یم ــان، فلس ــران، لبن ــت ای ــا مل ام

باشــد چــه صهیونیســت.«]5[

یر اطاعات اشاره به نفوذ اسرائیل در دیدار با وز

ــات  ــر اطاع ی ــا وز ــی ب ــال 93 ه.ش وقت ــزه( در س ــد ع ی ــی )ز ــوادی آمل ــه ج آیت الل

ــه  ــر چ ــیاری ه ــرائیل، هوش ــر اس ــگی بودن خط ــر همیش ــد ب کی ــا تأ ــد، ب ــدار می کنن دی

ــوند.]6[ ــتار می ش ــرائیل را خواس ــای اس ــر توطئه ه ــات در براب ــتر وزارت اطاع بیش

یم صهیونیستی در خطبه های نماز جمعه اعتراض به جنایات رژ

ــون  ــبت های گوناگ ــه مناس ــز ب ــم نی ــه در ق ــام جمع ــام ام ــدی مق ــان تص ــان در زم ایش

ــه  ــه اســرائیل ب ــال در زمــان حمل ــه طــور مث ــد. ب ــه مســئله فلســطین اشــاره می کردن ب

لبنــان و فلســطین در 2006م ضمــن محکوم کــردن ایــن عمــل، در ایــن بــاره گفتنــد: 

»بــوش و ســازمان ملــل فتنه هــای لجــام گســیخته ای هســتند کــه هیــچ کاری از آنــان 

ــران  ــکوت س ــن س ــان همچنی ــد.« ایش ــر نمی آی ــت ها ب ــات صهیونیس ــر جنای در براب

ــان  ــار آن ــوی را در انتظ ــم پهل ی ــت رژ ــرده و سرنوش ــت ک ــرب را مذم ــورهای ع کش

دانســتند و خطــاب بــه امــت اســامی گفتنــد: »بــر تمــام مســلمانان واجــب اســت بــه 

هــر نحــوی کــه می تواننــد بــه کمــک مــردم مظلــوم فلســطین و لبنــان بشــتابند.«]7[

توجه به مسائل منطقه و یمن در درس اخاق

یــد عــزه( در درس اخــاق خــود در ســال 94، کــه همزمــان بــا  آیت اللــه جــوادی )ز

ــه آن آل  ــن علی ــر یم ــد: »اگ ــاره گفتن ــن ب ــود، در ای ــتان ب ــن و عربس ــای یم درگیری ه

ــطین  ــر فلس ــت، اگ ــی اس ــام کربای ــام از اس ــا اله ــد ب ــی دارد می جنگ ــعود جاهل س

ــران  ــون ای ــت و اکن ــی اس ــام کربای ــن اس ــا همی ــد ب ــارزه می کن ــرائیل مب ــا اس دارد ب

اگــر اســامی اســت بــه برکــت کرباســت. چــرا کــه متضمــن دو ویژگــی آن اســت؛ 

ــگی بودن.«]8[ ــی و همیش ــا همگان ــت و دوام ی کلی

پی نوشت:
1. http://yun.ir/4j6dsb

http://yun.ir/rfwpg4
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5- ســایت ابنــاء، اخبــار مراجــع تقلیــد، آیت اللــه جــوادی آملــی: ظلــم را جــز ملــت پســت کســی 
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س که در  بیت الُمَقَدّ
عربی بَیت الَمْقِدس 

نامیده می شود یا در 
زبان عبری اورشلیم نام 

دارد یا ُقدس، شهری 
در فلسطین اشغالی 

است که نخستین قبله 
مسلمین و سومین 

شهر مقدس مسلمانان 
)پس از مکه و مدینه( 

و مقدس ترین شهر 
جهان نزد یهودیان و 

مسیحیان است.
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ــن  ی ــی از قدیمی تر ــطین و یک ــل در فلس ــال الخلی ــه جب ــهری در دامن ــدس ش بیت المق

شــهرهای جهــان اســت کــه مســجداالقصی نیــز در آن بــوده و بــه عنــوان اولیــن قبلــه 

ــان  ــی دارد. از زم ــه خصوص ــرام ب ــزت و احت ــان ع ــلمانان جه ــزد مس ــلمین در ن مس

ــراض  ــدان اعت ــبت ب ــام نس ــای اس ــت ها علم ــط صهیونیس ــهر توس ــن ش ــغال ای اش

و انتقادهــای فراوانــی داشــته و آیت اللــه خامنــه ای نیــز اهمیــت آن را در جهــان 

ــدس  ــکان مق ــن م ــازی ای ــه آزادس ــبت ب ــوان نس ــام ت ــا تم ــته و ب ــور دانس ــام مح اس

نموده انــد. موضع گیــری 

س و مسجد االقصی
َّ

د
َ

 بیت الُمق

ــری  ــان عب ــا در زب ــود ی ــده می ش ــِدس نامی
ْ

ــی َبیت الَمق ــه در عرب س ک
َّ

ــد
َ

بیت الُمق

ــدس(، شــهری در فلســطین اشــغالی 
ُ

ــدس )بــه عربــی: الق
ُ
اورشــلیم]۱[ نــام دارد یــا ق

اســت کــه نخســتین قبلــه مســلمین و ســومین شــهر مقــدس مســلمانان )پــس از مکــه 

ــان و مســیحیان اســت. ایــن شــهر  ــزد یهودی یــن شــهر جهــان ن ــه( و مقدس تر و مدین

ــی  ــان ابراهیم ــی ادی یارت ــز ز ــت، از مراک ــت ها اس ــغال صهیونیس ــون در اش ــه هم اکن ک

ــد. ــار و ســاختمان هایی در آن دارن ــان، آث ــن ادی اســت و هــر یــک از ای

وجــود اماکــن مذهبــی ماننــد قبة الصخــره، مســجداالقصی و اماکــن مقــدس دیگــر از 

ســه دیــن ابراهیمــی اســام، یهــودی و مســیحی و خاســتگاه دیــن یهــودی و مســیحی، 

اهمیتبیتالمقدسومسجداالقصیازمنظرامامخامنهای
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اهمیت مذهبی شایان توجهی به این شهر بخشیده است.

ــاظ  ــه لح ــر آن، ب ــت ب ــا حکوم ــت ت ــده اس ــث ش ــهر باع ــن ش ــی ای ــگاه مذهب جای

ــر آن در  ــت ب ــه حاکمی ــتیابی ب ــن رو، دس ــد. بدی ــری یاب ــت بیش ت ــز اهمی ــی نی سیاس

یــخ، همــواره محــل منازعــه و عاملــی تنــش زا در منطقــه بــوده و جنگ هــای  طــول تار

ــت. ــر آن روی داده اس ــر س ــیاری ب بس

اشــغال فلســطین و بیت المقــدس در قــرن بیســتم توســط غــرب و اســرائیل و بیــرون 

رفتــن آن از حاکمیــت مســلمانان، افــزون بــر مشــکات سیاســی و ژئوپلتیــک، ضربــه 

ــه ای  ــه خامن ــوده آیت الل ــه فرم ــرد و ب ــلمانان وارده ک ــه مس ــز ب ــنگینی نی ــی س حیثیت

ــت:  ــه اس ــرار گرفت ــت ها ق ــارت صهیونیس ــورد جس ــجداالقصی  م  مس
ً
ــا مخصوص

ــم  ی ــلمان، رژ ــای مس ت ه
ّ
ــردم و مل ــاد م ــت آح ــام، در غفل ــای اس ــت دنی »در غفل

ــت.]۲[ یف اس ــر ــدس ش ــّرف ق ــال تص ــه دنب ــتی ب صهیونیس

یــت  انســان  و  در نقــاط مختلــف  جهــان ، دشــمنان  اســام  بــه  مســاجد کــه  پایــگاه  حر

گاهــی  از شــیطنت های  شــیاطین   جایــگاه  رابطــه   او بــا خــدا و مرکــزی  بــرای  کســب  آ

ــا  ــد، ب ــه  بتوانن ــا ک ــا آنج ــد و ت ــق  می نگرن ــه ای  عمی ــض  و کین ــا بغ ــت  ب زر و زور اس

ــجداالقصی ،  ــون  مس ــد. هم اکن ــتیزه  می کنن ــا س ــت  آن ه ــور و فعالی ــود و حض وج

قبلــه   دوم  مســلمین  کــه  بحمداللــه  پایــگاه  بیــداری  و مبــارزه  نیــز شــده  اســت ، مــورد 

ــب   ی ــت  و تخر ــرض  اهان ــه و ... در مع ــرار گرفت ــد ق ــت های  پلی ــارت  صهیونیس جس

واقــع  شــده ]اســت[.«]۳[

یــن دوره زمانــی، تحــت حاکمیــت  ایــن منطقــه در دوره هــای اخیــر و در بیش تر

یــت ســاکنان آن، عــرب و مســلمان بوده انــد. در دوران  مســلمانان بــوده اســت و اکثر

یــم  معاصــر ماجــرای اشــغال فلســطین و آواره شــدن مــردم ایــن ســرزمین و اصــرار رژ

ــدس،  ــه بیت المق ــطین از جمل ــف فلس ــق مختل ــازی مناط ــرای یهودی س ــرائیل ب اس

علی رغــم اعتــراض بســیاری از کشــورهای جهــان و نیــز ســازمان ملــل، باعــث شــده 

تــا مــردم جهــان نســبت بــه وقایــع فلســطین و بیت المقــدس بســیار حســاس شــوند.

ــتین  ــدس و نخس ــهر بیت المق ــامی در ش ــدس اس ــاجد مق ــجداالقصی، از مس مس

یــن  قبلــه مســلمانان اســت. عبــارت »المســجد االقصــی« بــه عربــی بــه معنــای دورتر

مســجد اســت و اینــک نــام مســجد مشــهور بیت المقــدس اســت کــه مســلمانان آن 

ــه آســمان می داننــد. ــر اکــرم )ص( ب را محــل عــروج پیامب

: المســجِد 
َ

 إال إلی ثاثِة مســاجد
ُ

حــال  الِرّ
ُّ

ــد
َ

ش
ُ
در حدیثــی از پیغمبــر نقــل شــده کــه »ال ت

م، و مســجِد األقصــی]۴[ :خــود را 
َّ
ــی اللــُه علیــه وســل

َّ
الَحــراِم، ومســجِد الرســوِل صل

ــن  ــه قصــد ســه مســجد: مســجدالحرام، ای ــرای هیــچ ســفری آمــاده مکــن مگــر ب ب

مســجد )مســجدالنبی( و مســجداالقصی.«

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

اشغال فلسطین و 
بیت المقدس در قرن 
بیستم توسط غرب 
و اسرائیل و بیرون 
رفتن آن از حاکمیت 
مسلمانان، افزون بر 
مشکالت سیاسی 
و ژئوپلتیک، ضربه 
حیثیتی سنگینی نیز 
به مسلمانان وارده کرد 
و به فرموده آیت اهلل 
خامنه ای مخصوصًا 
مسجداالقصی  مورد 
جسارت صهیونیست ها 
قرار گرفته است: »در 
غفلت دنیای اسالم، 
در غفلت آحاد مردم و 
مّلت های مسلمان، رژیم 
صهیونیستی به دنبال 
تصّرف قدس شریف 
است«.
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ــَری  ْس
َ
ــِذی أ

َّ
 ال

َ
ــْبَحان ــد: »ُس ــه می فرمای ــت ک ــم اس ی ــرآن کر ــه از ق ــام برگرفت ــن ن ای

َیــُه  ــُه ِلُنِر
َ
َنــا َحْول

ْ
ــِذی َباَرک

َّ
َصــی ال

ْ
ق

َ
َمْســِجِد األ

ْ
ــی ال

َ
َحــَراِم ِإل

ْ
َمْســِجِد ال

ْ
ــَن ال  مِّ

ً
ْیــا

َ
ِبَعْبــِدهِ ل

ــده  اش  ــه بن ــی[ ک ــت آن ]خدای ــزه اس ــُر«]۵[: من ــِمیُع الَبِصی ــَو السَّ ــُه ُه
َّ
ــا ِإن ــْن آَیاِتَن ِم

ــت  ــون آن را برک ــه پیرام ــجداالقصی ک ــوی مس ــه س ــجدالحرام ب ــبانگاهی از مس را ش

ــنوای  ــان ش ــه او هم ــم ک ــه او بنمایانی ــود ب ــانه  های خ ــا از نش ــیر داد ت ــم س داده  ای

ــت.« بیناس

قبة  الصخــرة،  مســقف،  مســجد االقصی  مجموعــه  تمــام  مســجداالقصی، 

ــا،  ــا، چاه ه ــا، راه ه ــا(، محراب ه ــا )گنبده ــی و قبه ه ــای مروان ــلة، مص قبة   السلس

ــر  ــی درب ــتانی و قدیم ــای باس ــر بخش ه ــا دیگ ــراه ب ــا را هم ــا و پل ه ــا، رواق ه برکه ه

ــرد کــه بخــش مســقف مســجداألقصی در جنــوب ایــن مجموعــه واقــع شــده  می گی

اســت. ایــن مســجد توســط داوود نبــی پایه گــذاری شــد و توســط حضــرت ســلیمان 

ــت. ــل شــده اس تکمی

روز جهانی مسجد

 ۱۳۴۸ مــرداد    ۳۱( میــادی   ۱۹۶۹/۸/۲۱ پنج شــنبه  صبــح  هفــت  ســاعت 

شمســی( جنایتــکاری اســرائیلی  بــه نــام »دنیــس مایــکل ولیــم روهــان«]۶[ بــه آســتان 

مســجد االقصای مســقف تجــاوز کــرد و آن را بــه آتــش کشــید. در ایــن آتش ســوزی، 

ــوخت. ــش س ــجد در آت ــع از مس ــه ۱۵۰۰ مترمرب ــک ب ــاحتی نزدی مس

در ایــن واقعــه، منبــر باســتانی کــه »شــهید نورالدیــن محمــود زنگــی« دســتور ســاخت 

ــری  ــر همــان منب ــن منب ــود، ســوخت. ای ــرای نصــب در مســجداألقصی داده ب آن را ب

ــن ایــوب« پــس از اینکــه قــدس  اســت کــه »ســلطان ناصــر صاح الدیــن یوســف  ب

را بــه ســال ۵۸۳ هجــری از دســت صلیبیــان     آزاد کــرد بــه مســجداألقصی آورد.]۷[

یــران امــور خارجــه کشــورهای اســامی، ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات  در اجــاس وز

اســامی ایــران بــه ایــن اجــاس پیشــنهاد کــرد تــا ســالگرد آتــش زدن مســجداالقصی 

توســط اســرائیل بــه عنــوان روز جهانــی مســاجد تعییــن شــود کــه مــورد پذیــرش قــرار 

]۸ گرفت.]

آیت اللــه خامنــه ای فلســفه نام گــذاری ایــن روز را فقــط یــک نام گــذاری ســاده 

ــه »روز  ــم ک ــوش نکنی ــه: »فرام ــد ک ــان می کن ــن بی ــه چنی ــد بلک ــمی نمی دان و اس

 یــک روز انقابــی اســت؛ یعنــی تشــکیل ایــن روز و تعییــن ایــن روز 
ً
مســجد« اساســا

کــه بــه خواســت و مطالبــه  جمهــوری اســامی بــود و در ســازمان کنفرانــس اســامی 

ــجداالقصی  ــش زدن مس ــبت آت ــد، به مناس ــب ش ــجد« تصوی ــوان »روز مس ــه  عن ب

ــک  ــن روز ی ــاس ای ــت؛ اس ــت اس ــمن صهیونیس ــا دش ــه  ب ــبت مقابل ــت؛ به مناس اس

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

در اجالس وزیران 
امور خارجه کشورهای 

اسالمی، سازمان 
فرهنگ و ارتباطات 

اسالمی ایران به این 
اجالس پیشنهاد کرد 
تا سالگرد آتش زدن 

مسجداالقصی توسط 
اسرائیل به عنوان روز 
جهانی مساجد تعیین 
شود که مورد پذیرش 

قرار گرفت.
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چنیــن اساســی اســت؛ بــا ایــن نــگاه بــه روز مســجد نــگاه کنیــد و حرکــت را در ایــن 

مســیر قــرار بدهیــد.«]9[

ــامی  ــوری اس ــت جمه ــام و مل ــائل نظ ــزء مس یف ج ــر ــدس ش بیت المق

اســت

آیت اللــه خامنــه ای مســأله بیت المقــدس را بــر اســاس عقیــده]۱۰[ و تکلیــف 

الهــی کــه همــان قائــده نفــی ســبیل]۱۱[ اســت از مســائل نظــام جمهــوری اســامی 

ــوری  ــام جمه ــت و نظ ــائل مل ــزو مس ــب، ج ــن مطل ــد: »ای ــد و می فرماین می دانن

یف و ملــت مظلــوم فلســطین  اســامی اســت و آن، مســأله  بیت المقــدس شــر

اســت. مگــر مــا می توانیــم از ایــن مســأله غافــل بشــویم، یــا آن را بــه دســت 

ــری  ــه تصمیم گی ــت ک ــن اس ــامی همی ــام اس ــت نظ یم؟ خصوصی ــپار ــی بس فراموش

آن، بــر اســاس عقیــده و تکلیــف الهــی اســت ... آیــا صهیونیســِم خبیــِث خطرنــاِک 

ــرزمین  ــا س ــت؟ آی ــا نیس ــت ی ــاوز اس ــلمین، متج ــام و مس ــمن اس ــکار و دش جنایت

ــت؟«]۱۲[ ــا نیس ــت ی ــلمین اس ــه  مس ــه و قبل ــطین، خان فلس

ــلمین  ــام و مس ــه اس ــت ب ــرائیل را خیان ــاوز اس ــر تج ــکوت کردن در براب ــان س ایش

ــد و  ــوت می کنن ــت دع ــن جنای ــر ای ــداری در براب ــه بی ــام را ب ــای اس ــد و دنی می دان

ــن  ــی همی ــانیت، یعن ــام و انس ــمنان اس ــن دش ی ــروز ... خبیث تر ــد: »ام می فرماین

ــه و  ــی از خان ــر بخش ــا، ب ــود م ــی از وج ــر بخش ــکار، ب ــدار و م ــت های غ صهیونیس

ســرزمین مــا تســلط پیــدا کرده انــد. وظیفــه  مــا چیســت؟ وظیفــه  مســلمانان چیســت؟ 

ــا وظیفــه ســکوت  ــال فلســطین چیســت؟ آی وظیفــه  ملت هــای دیگــر اســامی در قب

ف بــرآن ســران کشــورهای وابســته و خائــن کــه بــرای خاطــر دو روز بیش تــر 
ُ
اســت؟! ا

ــن  ــا ای ــزرگ، از وظیفــه ای ب ــکا و قدرت هــای ب ی حکومت کــردن و جلــب محبــت امر

ــه را  ــن وظیف ــد و ای ــدار باش ــد بی ــام بای ــت اس ــد. مل ــر می کنن ــرف نظ ــت، ص عظم

ــد.«]۱۳[  فرامــوش نکن

یانــی در کشــورهای اســامی  ایشــان همچنیــن در جایــی دیگــر می فرماینــد: »هــر جر

ــه  ــا ب ــکا ی ی ــز آمر م  آمی
ّ
ــت تحک ــه   خواس ــه ماحظ ــی را ب ــی و مل ــه   دین ــن وظیف ــه ای ک

ــته  ــار داش ــد انتظ ــپارد، نبای ــی بس ــت فراموش ــه دس ــی، ب ــای غیرمنطق ــه   توجیه  ه بهان

ــه  ــا صداقــت در ادعــای میهن  دوســتی ب ــه اســام ی ــاداری ب ــه چشــم وف باشــد کــه ب

یف و  یســته شــود. ایــن یــک محــک اســت. هرکــس شــعار آزادی قــدس شــر او نگر

نجــات ملــت فلســطین و ســرزمین فلســطین را نپذیــرد یــا بــه حاشــیه ببــرد و بــه جبهــه   

مقاومــت پشــت کنــد، متهــم اســت. امــت اســامی بایــد در همــه جــا و همــه وقــت، 

ایــن معیــار و شــاخِص نمایــان و اساســی را در مدنظــر داشــته باشــد.«]۱۴[

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

آیت اهلل خامنه ای 
می فرمایند: »این 
مطلب، جزو مسائل 
ملت و نظام جمهوری 
اسالمی است و آن، 
مسأله  بیت المقدس 
شریف و ملت مظلوم 
فلسطین است. مگر ما 
می توانیم از این مسأله 
غافل بشویم، یا آن 
را به دست فراموشی 
بسپاریم؟ خصوصیت 
نظام اسالمی همین 
است که تصمیم گیری 
آن، بر اساس عقیده و 
تکلیف الهی است«.
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مسئله ی اصلی، مسئله  قدس و مسجداالقصی است

ــام »کنگــره  جهانــی   ــه ن ســال ۱۳۹۳ در جمهــوری اســامی کنگــره ای برگــزار شــد ب

ــره  ــوع کنگ ــه موض ــام« ک ــای اس ــدگاه علم ــری از دی ــی و تکفی ــای افراط یان ه جر

ــور  ــه ط ــام و ب ــره و جیش االس ــش، النص ــد: داع ــود مانن ــی ب یان های ــی جر بررس

ــن  ــا در ای ــام. ام ــی اس ــان دین ــگاه عالم ــی در ن ــری و افراط ــای تکفی یان ه ــی جر کل

یان هــای تکفیــری  بیــن رهبــر معظــم انقــاب بــا هوشــمندی بــه نکتــه ای فراتــر از جر

ــت. ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــه بس ــد ک ــاره نمودن اش

ــر را قــدس  ــه اهمیــت تکفیــر در دنیــای اســام، مســئله مهم ت ایشــان ضمــن اشــاره ب

 متأّســفم مــا ]یعنــی [ دنیــای اســام کــه 
ً
و فلســطین دانســتند و فرمودنــد: »مــن قلبــا

یــم صهیونیســتی  بایــد همــه  نیــروی خودمــان را صــرف کنیــم بــرای مقابلــه  بــا توطئه  رژ

ــه   ــه هم ــد ک ــام دادن ــجداالقصی انج یف و مس ــر ــدس ش ــه ق ــه علی ــی ک ــن حرکت و ای

یــم بــه گرفتاری هایــی کــه  دنیــای اســام را بایســتی بــه حرکــت در بیــاورد. امــروز ناچار

اســتکبار در درون دنیــای اســام به وجــود آورده مشــغول بشــویم؛ چــاره ای نیســت.

در واقــع پرداختــن بــه مســئله  تکفیــر، چیــزی اســت کــه بــر علمــای دنیــای اســام و 

زبــدگان و فرزانــگان دنیــای اســام تحمیــل شــده اســت؛ ایــن را دشــمن بــه  صــورت 

یــم، لکــن  یــم بــه آن بپرداز مشــکل دست  ســاز وارد دنیــای اســام کــرده اســت و ناچار

ــدس  ــئله  ق ــی، مس ــئله  اصل ــت؛ مس ــتی اس ــم صهیونیس ی ــئله  رژ ــی، مس ــئله  اصل مس

ــه اّول مســلمین، مســجداالقصی اســت؛ این هــا  اســت؛ مســئله  اصلــی، مســئله  قبل

مســائل اصلــی اســت.«]۱۵[

یم صهیونیستی تصرف بیت المقدس و فراموشی مسلمانان هدف رژ

نکتــه مهمــی کــه آیت اللــه خامنــه ای در درگیری هــای شــدید داعــش و ســپاه اســام 

ــرا  ی ــن اســت کــه: »مواظــب باشــید از فلســطین غافــل نشــوید ز ــد ای مطــرح می کنن

ــان در  ــت.« ایش ــور اس ــردن ام ــی- فرعی ک ــرب، اصل ــتی و غ ــم صهیونیس ی ــدف رژ ه

ــال  ــام در س ــای اس ــدگاه علم ــری از دی ــی و تکفی ــای افراط یان ه ــی  جر ــره  جهان کنگ

ــت  ــطین غفل ــه  فلس ــام از قضّی ــای اس ــد دنی ــا می خواهن ــد: »آن ه ۱۳۹۳ می فرماین

یــم صهیونیســتی، یهودّیــت کشــور  کنــد. االن شــما ببینیــد در همیــن روزهــا کابینــه  رژ

ت هــا 
ّ

فلســطین را اعــام کــرد؛ به عنــوان یــک کشــور یهــودی آن را اعــام کــرد. از مد

قبــل دنبــال ایــن قضّیــه بودنــد، حــاال بــه صراحــت ایــن کار را انجــام دادنــد. در غفلت 

یــم صهیونیســتی بــه  ت هــای مســلمان، رژ
ّ
دنیــای اســام، در غفلــت آحــاد مــردم و مل

یف اســت، بــه دنبــال تصــّرف مســجداالقصی اســت، بــه  دنبــال تصــّرف قــدس شــر

دنبــال تضعیــف هرچــه بیش تــر فلســطینیان اســت؛ ایــن را بایــد توّجــه داشــت.

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

نکته مهمی که 
آیت اهلل خامنه ای در 
درگیری های شدید 

داعش و سپاه اسالم 
مطرح می کنند این 
است که: »مواظب 

باشید از فلسطین غافل 
نشوید زیرا هدف رژیم 

صهیونیستی و غرب، 
اصلی- فرعی کردن 

امور است«.
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ــطین را؛  ــئله  فلس ــد مس ــه کنن ــان مطالب ــای خودش ــد از دولت ه ــا بای ت ه
ّ
ــه  مل هم

علمــای اســامی از دولت هــای خودشــان بخواهنــد و مطالبــه کننــد پیگیــرِی مســئله  

ــت.«]۱۶[  ــم اس ــده  مه ــف عم ــی از وظای ــن یک ــطین را؛ ای فلس

ــری را  ــای تکفی ــش و گروه ه ــال داع ــرب امث ــه غ ــت ک ــن اس ــان ای ــم ایش ــه مه نکت

ــد، در  ــاد ببرن ــطین را از ی ــده و فلس ــرگرم آن ش ــلمانان س ــه مس ــی آورد ک ــود م ــه وج ب

یت  ــر ــان بش ــام و جه ــان اس ــامی، جه ــام اس ــطین در نظ ــت فلس ــه اهمی ــی ک حال

ــان  ــت. ایش ــامی]17[ اس ــک اس ی ــی و ایدئولوژ ــول اساس ــت و از اص ــیار باالس بس

ــئله   یف و مس ــر ــدس ش ــطین و ق ــه  فلس ــد قضّی ی ــد: »نگذار ــورد می فرماین ــن م در ای

مســجداالقصی بــه دســت فراموشــی ســپرده بشــود؛ آن هــا ]ســرویس های جاسوســی 

ــد.«]18[ ــن را می خواهن ــتی[ ای ــم صهیونیس ی ــس و رژ ــکا و انگلی ی آمر

پی نوشت:
Jerusalem . ]۱[

ــری از  ــی و تکفی ــای افراط یانه ــی  جر ــره ی جهان ــرکت کنندگان در »کنگ ــدار ش ــات در دی ]۲[ . بیان

ــام، ۱۳۹۳/۹/۴ ــای اس ــدگاه علم دی

]۳[ . پیام فرمانده کل قوا به گردهمائی فرماندهان ارتش بیست میلیونی، ۱۳۶۸/۹/۲

ــل ۱۹۵۵( ص ۷۵؛ رواه  ی ــه بر ــدن، مطبع ــث النبوی)لی ــاظ حدی ــرس اللف ــم المفه ]۴[ . المعج

ــم: ۱۱۸۹٫ ــة أو الرق ــرة، الصفح ی ــی هر ــن أب ــاری، ع ــح البخ ــی صحی ــاری، ف البخ

]۵[ . اسراء، آیه ۱

Denis Michael Rohan . ]۶[

www.yon.ir/S9qkB ،۷[ . خبرگزاری صدا و سیما[

http://yun.ir/cw4ue5 . ]۸[

]۹[ . بیانات در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران، ۱۳۹۵/۵/۳۱

]۱۰[ . بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران ، ۱۳۷۹/۹/۲۵

]۱۱[ . نساء، آیه ۱۴۱

]۱۲[ . بیانات در دیدار جمعی از خانواده های شهدا و آزادگان، ۱۳۶۹/۸/۲

]۱۳[ . بیانات در دیدار جمعی از خانواده های شهدا و آزادگان، ۱۳۶۹/۸/۲

]۱۴[ . بیانات در اجاس جهانی علما و بیداری اسامی، ۱۳۹۲/۲/۹

یانهــای افراطــی و تکفیــری از  ]۱۵[ . بیانــات در دیــدار شــرکت کنندگان در »کنگــره ی جهانــی  جر

دیــدگاه علمــای اســام«، ۱۳۹۳/۹/۴

]۱۶[ . همان

]17[ . بیانات در دیدار شرکت کنندگان در افتتاحیه ی همایش غزه ، ۱۳۸۸/۱۲/۸

یان هــای افراطــی و تکفیــری از  ]18[ . بیانــات در دیــدار شــرکت کنندگان در »کنگــره ی جهانــی  جر

دیدگاه علمــای اســام«، ۱۳۹۳/۹/۴

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.
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آیت الله سید ابوالقاسم خوئی

ــه  ــد از آیت الل ــه بع ــد ک ــیع بودن ــم تش ــزرگ عال ــع ب ــی )ره( از مراج ــه خوئ آیت الل

ــر عهــده گرفتنــد. ایشــان همــواره در  حکیــم )ره( مرجعیــت عــام شــیعیان عــراق را ب

ــح  ــم و ســتمگر در جهــت مصال ــا حکومت هــای ظال ــا برکــت خــود ب طــول عمــر ب

ــد. ــارزه بون ــکار و مب ــال پی ــلمین در ح مس

ــه  ــا »مکتب خان ــارزه ب ــان در مب ــی ایش یخ ــوای تار ــه فت ــوان ب ــه می ت ــوان نمون ــه عن ب

ســرخ کمنیســتی«، حمایــت از امــام خمینــی )ره( و انقــاب اســامی و یــا حمایــت 

ــام بــرد. از اعتراضــات شــیعیان عــراق بــه حکومــت وقــت را ن

ایشــان بارهــا بــه صراحــت مخالفــت خــود بــا اســرائیل غاصــب را بیــان داشــته و از 

ــی در  ــه خوئ ــن آیت الل ــد.]1[ همچنی ــاع می کردن ــطین دف ــوم فلس ــردم مظل ــق م ح

یــم کــرده بودنــد، اعامیــه ای را منتشــر و تجــاوز  بهــار 57 کــه انقابیــون عیــد را تحر

ــد.]2[ ــوم می کن ــان را محک ــاک لبن ــه خ ــرائیل ب اس

ــی صــادر  ــه جبهــه مقاومــت فلســطینی فتوای ــرای کمــک ب ــن، ایشــان ب ــر ای عــاوه ب

اجــازه  را  فلســطینی  مجاهــدان  بــرای  شــرعی  حقــوق  از  اســتفاده  و  می کننــد 

]3 می دهنــد]

اولین یهودیانی که وارد علمایمبارز:آیاتعظامخوئیوسیستانی
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

آیت اهلل خوئی در بهار 
۵۷ که انقالبیون عید 
را تحریم کرده بودند، 

اعالمیه ای را منتشر 
و تجاوز اسرائیل به 

خاک لبنان را محکوم 
می کند. عالوه بر این، 

ایشان برای کمک 
به جبهه مقاومت 

فلسطینی فتوایی صادر 
می کنند و استفاده از 

حقوق شرعی برای 
مجاهدان فلسطینی را 

اجازه می دهند.



اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

آیت اهلل سیستانی در 
پاسخ به استفتاء یکی 
از مقلیدن خود نسبت 
به خرید و ارتباط با 
شرکت های وابسته 
صهیونیستی اعالم 
می دارند که: »خرید 
از افراد و یا مؤسساتی 
که به اسرائیل کمک 
می کنند، جایز نیست«.
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آیت الله سید علی سیستانی

یــد عــزه( از مراجــع بــزرگ و ذی نفــوذ جهــان تشــیع محســوب  آیت اللــه سیســتانی )ز

ــر عهــده  ــی، مرجعیــت عــام شــیعیان عــراق را ب می شــوند کــه بعــد از آیت اللــه خوئ

ــه تقــوا، زهــد و دانــش معــروف  ــان اهــل علــم ب ــم وارســته کــه می ــن عال ــد. ای گرفتن

اســت، در طــول عمــر پــر برکــت خــود همواره نســبت بــه امــور مســلمین و شــیعیان در 

ــد. ــاس بوده ان ــام حس ــان اس جه

ــا  ــد ت ــاش کردن ــت ت ــان صهیونیس ــکا، یهودی ی ــط آمر ــراق توس ــغال ع ــد از اش بع

ــا  ــا ب ــد. ام ــاده کنن ــز پی ــور نی ــن کش ــطین را در ای ــن در فلس ــد زمی ی ــت خر سیاس

یــد عــزه( در پاســخ بــه اســتفتاء برخــی از مقلــدان  هوشــیاری آیت اللــه سیســتانی )ز

خــود، اعــام کردنــد کــه: »فــروش زمیــن و مراکــز تجــاری بــه یهودیــان جایــز نبــوده و 

ــت.«]4[ ــرام اس ــن کار ح ــل از ای ــول حاص پ

ــه  ــبت ب ــواره نس ــیعی هم ــم ش ــن عال ــه ای ــود ک ــوری ب ــه ام ــطین از جمل ــأله فلس مس

آن اهتمــام داشــتند. ایشــان در پاســخ بــه اســتفتاء یکــی از مقلیــدن خــود نســبت بــه 

یــد  یــد و ارتبــاط بــا شــرکت های وابســته صهیونیســتی اعــام می دارنــد کــه: »خر خر

ــت«.]5[ در  ــز نیس ــد، جای ــک می کنن ــرائیل کم ــه اس ــه ب ــاتی ک ــا مؤسس ــراد و ی از اف

ــران  ــا س ــتانی«، ب ــواد شهرس ــای »ج ــتانی، آق ــه سیس ــده آیت الل ــوارد نماین ــی م برخ

حزب اللــه مثــل ســید حســن نصراللــه ارتبــاط برقــرار کــرده و در زمینــه اوضــاع منطقــه 

ــد.]6[ ــر می کنن ــادل نظ ــی، تب ــی و سیاس ــوالت دین و تح

ــهید  ــطین را ش ــاس فلس ــش حم ــذار جنب ــین«، بنیان گ ــد یاس ــیخ احم ــان »ش ایش

ــه ای کــه توســط  ــن طــی اعامی ــه اردوگاه جنی ــد و بعــد از مطلع شــدن از حادث نامیدن

ــت  ــز مل ــت غم انگی ــه: »وضعی ــتند ک ــراز داش ــد اب ــده ش ــاف« خوان ــد خف »حام

فلســطین ایجــاب می کنــد کــه مســلمانان از هیــچ خوردنــی و نوشــیدنی لــذت نبرنــد 

تــا اینکــه دســتان ظالمــان متجاوزگــر را از ســر بــرادران و خواهران شــان کوتــاه کننــد«.

همچنیــن آیت اللــه سیســتانی در ســال 2007م زمانــی کــه همایــش وحــدت اســامی 

در عــراق، در زمــان اوج درگیری هــای مذهبــی در ایــن کشــور برگــزار می شــد، بیانیــه ای 

ــه  ــت هفت ــن گرامی داش ــان ضم ــد. ایش ــادر نمودن ــه ص ــن جلس ــه ای ــاب ب را خط

وحــدت، بیــان داشــتند کــه »هیــچ اختــاف واقعــی میــان شــیعیان و ســنی ها وجــود 

نــدارد. دیــن اســام دیــن محبــت اســت. نگوییــد ســنی ها برادرانمــان هســتند، بلکــه 

آن هــا نفــس و جــان مــا هســتند«.]7[

ــان داده و  ــش نش ــود واکن ــز از خ ــرن نی ــه ق ــوع معامل ــه موض ــبت ب ــی نس ــان حت ایش

ــوم  ــتی را محک ــم صهیونیس ی ــرای رژ ــدس ب ــدن ق ــت خوان ــکا در پایتخ ی ــل آمر عم

یــکا،  کیــد نمودنــد: »تصمیــم دولــت آمر کردنــد. همچنیــن ایــن مرجــع عالی قــدر تأ

ــک  ــدس ی ــکان مق ــن م ــه ای ــود ک ــت نمی ش ــن واقعی ــر ای ــث تغیی ــدس و باع ــد ق ض



اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

ســرزمین اشــغال شــده اســت و بایــد بــه صاحبــان اصلــی آن یعنــی فلســطینی ها بــاز 

گردد.«]8[
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اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

اگر از بعد الهیات دینی 
به این موضوع نگاه 

کنیم، همه ما مخلوقات 
خداوند هستیم و 
خداوند یک سری 

خواسته ها از ما دارد. از 
جمله ی این خواسته ها 

این است که ظلم نکنیم 
و بین خودمان انسان ها 

به عدالت رفتار کنیم؛ 
به حریم دیگران تجاوز 

نکنیم؛ خانه و کاشانه 
دیگران را غصب نکنیم.

ــی قــدس  ــی )ره( روز جهان ــارک رمضــان توســط امــام خمین ــن جمعــه مــاه مب ی آخر

ــتی  ــمن صهیونیس ــر دش ــود را در براب ــدت خ ــان وح ــلمانان جه ــا مس ــد ت ــده ش نامی

یف  ــر ــدس ش ــه آن آزادی ق ــه مقدم ــامی ک ــن اس ــدن نوی ــاد تم ــد و ایج ــظ کنن حف

ــیدن روز  ــرا رس ــبت ف ــه مناس ــود. ب ــق ش ــت، محق ــتی اس ــم صهیونیس ی ــیطره رژ از س

ــن  ــس انجم ــکار«، رئی ــا برنج ــر رض ــا »دکت ــژه ای ب ــوی وی ــدس، گفت و گ ــی ق جهان

کام اســامی حــوزه و اســتاد تمــام دانشــگاه تهــران بــا موضــوع اهمیــت روز جهانــی 

ــا رویکــرد .... انجــام شــده اســت: قــدس ب

ــی و  ــی معرفت ــر مبان ــدس از منظ ــی ق ــطین و روز جهان ــئله فلس ــر: مس خیب

ــود؟ ــی می ش ــه بررس ــفی چگون فلس

اگــر از بعــد الهیــات دینــی بــه ایــن موضــوع نــگاه کنیــم، همــه مــا مخلوقــات خداوند 

هســتیم و خداونــد یک ســری خواســته ها از مــا دارد. از جملــه ی ایــن خواســته ها ایــن 

یــم  اســت کــه ظلــم نکنیــم و بیــن خودمــان انســان ها بــه عدالــت رفتــار کنیــم؛ بــه حر

دیگــران تجــاوز نکنیــم؛ خانــه و کاشــانه دیگــران را غصــب نکنیــم. بــر اســاس مبانــی 

ــوق  ــان مخل ــان ها و جه ــود دارد و انس ــی وج ــادی، خدای ــای اعتق ــی و آموزه ه دین

خــدا هســتند و مالــک همــه انســان ها و دنیــا در حقیقــت همــان خالــق اســت.

صهیونیسمتوطئهایبرایهمهبشریتاست
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وقتــی خداونــد مالــک باشــد، می توانــد امــر و نهــی کنــد و قانــون بگــذارد. خداونــد 

ایــن قانــون را گذاشــته و برخــی از ایــن قوانیــن را حتــی در عقل ما هــم قرار داده اســت. 

ــرار  ــان ها ق ــل انس ــی را در عق ــه ای و اساس ــن پای ــی از قوانی ــد برخ ــت خداون در حقیق

یــِن  داده کــه اگــر کســی هــم دیــن بــه آن نرســیده باشــد، آن قوانیــن را بفهمــد. مهم تر

ایــن قوانیــن، عدالــت اســت. در واقــع حســن عقــل، وجــوب عقــل و قبــح یــا حرمت 

ظلــم اســت. مثــل دزدی کــه نوعــی ظلــم و تجــاوز بــه دیگــران و قبیــح اســت و عقــل 

کیــد کرده انــد. لــذا ایــن  ایــن را درک می کنــد. تمــام ادیــان الهــی روی ایــن مســئله تأ

احــکام در ادیــان اســام، مســیحیت و یهودیــت فرقــی ندارنــد و حتــی اگــر بــه کســی 

دیــن هــم نرســیده باشــد، چــون ایــن موضــوع عقانــی اســت، بایســتی رعایــت کنــد.

ــده ای از  ــم ع ــم، می بینی ــگاه می کنی ــطین ن ــئله فلس ــه مس ــی ب ــاس وقت ــن اس ــر ای ب

ــده ای از  ــا ع ــرده  ی ــراج ک ــان اخ ــرزمین خودش ــی را از س ــد و ملت ــا آمده ان ــر دنی سراس

ــه روز  آن هــا را کشــته اند؛ افــراد باقی مانــده را هــم تحــت محاصــره قــرار داده و روز ب

یــب منــازل آن هــا و اخراج کردنشــان هســتند و بــه جــای آن ملــت بــرای  در حــال تخر

ــازند. ــه می س ــت ها( خان ــان )صهیونیس خودش

ــا  ــر ب ــن اگ ــت. بنابرای ــر اس ــل بش ــه عق ــان، و بلک ــام ادی ــم تم ــاف تعالی ــر خ ــن ب ای

ــه  ــت و هم ــح اس ــن کار قبی ــم، ای ــگاه کنی ــطین ن ــئله فلس ــه مس ــی ب ــرد الهیات رویک

ــن و  ــتقات حس ــزو مس ــه ج ــی ک ــم اله ــاس تعالی ــر اس ــتند ب ــف هس ــان ها موظ انس

ــر  ــد و در براب ــح هــم هســت و هــر عقلــی آن را می فهمــد، از مظلــوم حمایــت کنن قب

ــک و  ــات الئی ــه الهی ــور، ن ــی و خدامح ــات دین ــگاه الهی ــا ن ــس ب ــتند. پ ــم بایس ظال

ــرد. ــل ک ــه عم ــتی این گون ــکوالر، بایس س

ــد.  ــود می دانن ــن یه ــی دی ــان را مدع ــت ها خودش ــه صهیونیس ــت ک ــن اس ــب ای جال

بــر ایــن اســاس نیــز بایــد بگوییــم کار صهیونیســت ها زشــت اســت و همــه انســان ها 

ــان ها  ــه انس ــل کاری ک ــتند. حداق ــرائیل بایس ــم اس ی ــات رژ ــر اقدام ــتی در براب بایس

یــح حضــرت امــام  یــم اســت. بــه تصر می تواننــد انجــام بدهنــد، اعتــراض بــه ایــن رژ

ــک روز از  ــد در ی ــه بتوانن ــا هم ــت ت ــکل گرف ــدس ش یف(: روز ق ــر ــره ش ــدس س )ق

یــم اســرائیل اعــام انزجــار کننــد. رژ

ــه  ــا مواجــه هســتیم، بایســتی ب ــا بحــران کرون اکنــون کــه شــرایط متفــاوت اســت و ب

ــه  ــه ای ک ــل وظیف ــود. حداق ــام ش ــا انج ــر دنی ــار در سراس ــام انزج ــن اع ــه ای ای گون

ــخنرانی و در  ــتن و س ــیله نوش ــه وس ــت ب ــر از آن حمای ــردن، باالت ــم اعتراض ک ی دار

ســطح باالتــر نیــز حمایت هــای مالــی اســت. در واقــع بایســتی هــر مقــدار کــه قــدرت 

ــم. ــم، از مظلــوم حمایــت کنی ی دار

ــوم  ــت از مظل ــا حمای ــم، ام ــع کنی ــم تجم ــرایط نمی توانی ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب اگرچ

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

صهیونیست ها 
خودشان را مدعی دین 
یهود می دانند. بر این 
اساس نیز باید بگوییم 
کار صهیونیست ها 
زشت است و همه 
انسان ها بایستی در 
برابر اقدامات رژیم 
اسرائیل بایستند. 
حداقل کاری که 
انسان ها می توانند 
انجام بدهند، اعتراض 
به این رژیم است.



اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

ویژگی خاص مسئله 
فلسطین این است 

که رژیم منحوس 
و جعلی اسرائیل را 

غربی ها، انگلیسی ها و 
آمریکایی ها و به طور 
کلی دشمنان اسالم، 
در قلب جهان اسالم 

و مقدس تریِن مکان ها 
ایجاد کرده اند. در 

فلسطین بحث یک ملت 
نیست، بلکه بحث کل 

ملت اسالم مطرح است.
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ــان ها،  ــه انس ــر دوش هم ــی ب ــات دین ــاس الهی ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس ــه ای اله وظیف

ــود. ــام ش ــرایطی انج ــر ش ــتی در ه ــرار دارد و بایس ــودی، ق ــیحی و یه ــلمان، مس مس

ــه ای الهــی  ــوم وظیف ــت از مظل ــات شــما، حمای ــه فرمایش ــر: باتوجــه ب خیب

ــای  ــایر ملت ه ــه س ــم ب ــه ظل ــبت ب ــطین نس ــث فلس ــرا بح ــا چ ــت. ام اس

ــت  ــده و در حقیق ــر ش ــه و...، خاص ت ی ــمیر، نیجر ــن، کش ــلمان، یم مس

ــرار داد؟ ــه ق ــورد توج ــتر م بیش

ــران از مــردم یمــن  قاعــده ی کلــی کــه عــرض کــردم همــه جــا وجــود دارد. ملــت ای

حمایــت می کننــد. حداقــل حمایــت، حمایــت معنــوی اســت کــه انجــام می گیــرد. 

ــتیم.  ــان هس ــن و مظلوم ــی یم ــف حام ــای مختل ــایر عرصه ه ــات و در س در مطبوع

اگــر امــکان حمایت هــای بشردوســتانه مثــل ارســال غــذا و اســلحه بــه یمــن را داشــته 

باشــیم بایســتی نــه فقــط مــا ایرانیــان بلکــه همــه انســان ها، ایــن حمایــت را بــه عمــل 

یــم. آور

یــم منحــوس و جعلی اســرائیل  امــا ویژگــی خــاص مســئله فلســطین این اســت کــه رژ

یکایی هــا و بــه طــور کلــی دشــمنان اســام، در  را غربی هــا، انگلیســی ها و آمر

ــث  ــطین بح ــد. در فلس ــاد کرده ان ــا ایج ــِن مکان ه ی ــام و مقدس تر ــان اس ــب جه قل

ــم  ی ــع رژ ــت. در واق ــرح اس ــام مط ــت اس ــث کل مل ــه بح ــت، بلک ــت نیس ــک مل ی

صهیونیســتی جعــل نشــده بــرای اینکــه یهودیــان بــه ســرزمین فلســطین بیاینــد و در این 

 بســیاری از 
ً
ناحیــه زندگــی کننــد. آن هــا می توانســتند بــه نقــاط دیگــری برونــد. اتفاقــا

یــکا بودنــد و وضــع بهتــری  یهودیــان پیــش از مستقرشــدن در فلســطین، در اروپــا و آمر

ــتند. ــغالی داش ــرزمین های اش ــی در س ــه زندگ ــبت ب نس

ــرح  ــامی مط ــورهای اس ــردن کل کش ــث آواره ک ــت بح ــطین در حقیق ــئله فلس در مس

اســت. صهیونیســت ها وقتــی فلســطین را اشــغال کردنــد، شــعار »از نیــل تــا فــرات« 

ــا عــراق و بخشــی از ایــران را  ســر دادنــد. یعنــی اینکــه صهیونیســت ها می خواهنــد ت

ــام  ــان اس ــد کل جه ــت ها می خواهن ــر صهیونیس ــارت دقیق ت ــه عب ــد. ب ــب کنن غص

را بگیرنــد.

بایســتی بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه در هــر نقطــه ای از دنیــا کــه مشــکلی و ظلمــی 

پیــش می آیــد، بــه نحــوی بــه صهیونیســت ها مرتبــط می شــود. پروتکل هــای 

ــر از اســام و مســلمین اســت، یعنــی آن هــا قصــد دارنــد کل  صهیونیســم حتــی فرات

ــه  ــت. البت یت اس ــر ــه بش ــرای هم ــه ای ب ــم توطئ ــذا صهیونیس ــد.  ل ــود کنن ــا را ناب دنی

ــا  ــرای آن ه ــلمانان ب ــت، مس ــدف صهیونیست هاس ــورد ه ــه م یت ک ــر ــن کل بش در بی

اولیــت دارنــد.
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ــر  ــه نظ ــد؛ و ب ــتادگی کنن ــت ها ایس ــر صهیونیس ــلمانان در براب ــتی کل مس ــذا بایس ل

یــم آپارتایــد و نژادپرســت بایســتند تــا  مــن الزم اســت همــه انســان ها در برابــر ایــن رژ

یــم منحســوس اســرائیل از بیــن بــرود. رژ

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.
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جمهــوری اســامی بیــش از ۴۰ ســال اســت کــه یکــی از سیاســت ها و ایدئولوژی هــای 

خــود را بــر مبنــای کمــک بــه مســتضعفین جهــان بنــا نهــاده اســت و از همــان ابتــدا بــه 

موضع گیری هــای محکــم در قبــال مــردم مظلــوم جهــان پرداختــه اســت. بــه خصــوص 

در ســال های اخیــر کمک هــای جمهــوری اســامی بــه فلســطین و عــراق و ســوریه بــر 

کســی پوشــیده نبــوده و بــه علــت نقــص در تبییــن چرایــی کمــک بــه ایــن کشــورها باعث 

ــش  ــن پرس ــه ای ــخ ب ــد. در پاس ــورد بیاورن ــن م ــبهه افکنی در ای ــه ش ــی روی ب ــده برخ ش

پرتکــرار بایــد گفــت کــه کمــک بــه ایــن کشــورها دو ُبعــد اساســی دارد:

۱( معنوی

۲( مادی

بعد معنوی کمک به فلسطین

ــه  ــه ب ــی ک ــد »چراغ ــت. گفته ان ــادی اس ــد م ــر از بع ــوی، مهم ت ــد معن ــن، ُبع ــن بی در ای

ــه مســجد حــرام اســت« ایــن ضرب المثلــی اشــتباه اســت. در حالــی  ــه رواســت ب خان

ــن  ــت. ای ــب اس ــاز دارد واج ــه نی ــجدی ک ــه مس ــت ب ــه رواس ــه خان ــه ب ــی ک ــه چراغ ک

ــوا  ــوی رس ــی نش ــد »خواه ــر مانن ــای دیگ ــی از ضرب المثل ه ــد خیل ــل مانن ضرب المث

همرنــگ جماعــت شــو« بــا آیــات قــرآن منافــات دارد. همرنــگ جماعــت شــدن بــه چــه 

قیمــت؟ ایــن مهــم اســت.

فلسفهحمایتازفلسطین اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

گفته اند »چراغی که 
به خانه رواست به 
مسجد حرام است« 
این ضرب المثلی 
اشتباه است. در حالی 
که چراغی که به خانه 
رواست به مسجدی 
که نیاز دارد واجب 
است. این ضرب المثل 
مانند خیلی از 
ضرب المثل های دیگر 
مانند »خواهی نشوی 
رسوا همرنگ جماعت 
شو« با آیات قرآن 
منافات دارد.
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ــد.  ــار زدن ــت را کن ــه رواس ــه خان ــه ب ــی ک ــی )ع( چراغ ــام عل ــین )ع( و ام ــام حس ام

اگــر سیاســت جمهــوری اســامی و تفکــر مــردم شــیعه جمهــوری اســامی بــر تشــیع 

ــا  ــرای آن ه ــد ب ــای یکدیگرن ــی آدم اعض ــت بن ــده اس ــزی ش ی ــن )ع( پی ر امیرالمومنی

بایــد مبنــا باشــد؛ ولــی اگــر شــیعه تومــاس هابــز کــه می گویــد انســان گــرگ انســان 

اســت]۱[ مبنــا اســت چراغــی کــه بــه خانــه رواســت بــرای آ ن هــا مهــم می شــود.

ــوم را از  ــاع از مظل ــار؟ تشــیع، دف ــت ایث ــا اصال ــا اصالــت خودخواهــی ی در نتیجــه ی

ــود  ــه وج ــن زمین ــیاری در ای ــات بس ــات و روای ــد و آی ــود می دان ــی خ ــول عمل اص

ــامی  …  در  ــوری  اس ــت: جمه ــده اس ــل ۱۵۴ آم ــز اص ــی نی ــون اساس دارد. در قان

ــر، از  ــای  دیگ ــی  ملت ه ــور داخل ــت  در ام ــه  دخال ــر گون ــل  از ه ــودداری  کام ــن  خ عی

ین  در هــر نقطــه  از جهــان  حمایــت   مبــارزه  حق  طلبانــه  مســتضعفین  در برابــر مســتکبر

ــام  ــه اس ــا ب ــت. هرج ــم اس ــن مه ــن بی ــز در ای ــام نی ــاع از اس ــن دف ــد. بنابرای می  کن

ــود. ــخ داده ش ــد پاس ــود بای ــه ش حمل

ــی کشــورهای الئیــک و بی خــدا، ســرمایه  هایی  ــن امــروزه درتمــام جهــان حت همچنی

ــرخ و  ــب س ــد صلی ــود مانن ــاص داده می  ش ــروم اختص ــع مح ــه جوام ــک ب ــرای کم ب

ــامی  ــوری اس ــلمانان و جمه ــتانه مس ــت انسان دوس ــن حرک ــا درای ــر؛ ام ــال احم ه

بایــد پرچمــدار باشــند.

ــتر  ــه بیش ــتد؛ بلک ــر می فرس ــی کمت ــک مال ــران کم ــز ای ــی نی ــای مال ــورد کمک ه در م

ــش  ــی بخ ــای مال ــد. کمک ه ــی می کن ــری و حمایت ــی، فک ــوی، سیاس ــک معن کم

ــردم  ــه م ــندانه و خیرخواهان ــتانه، خداپس ــه، بشردوس ــای داوطلبان ــم آن کمک ه اعظ

ــت. ــا را گرف ــه آن ه ــای داوطلبان ــوی کمک ه ــوان جل ــه نمی ت ــت ک ــران اس ای

ــاک و…( در  ــی، دارو، پوش ــواد غذای ــد م ــا )مانن ــن کمک  ه ــی از ای ــن بخش در ضم

شــرایط فعلــی، حیاتــی بــوده و از مســئولیت  های فراملــی دولــت اســامی محســوب 

ــات  ــطین و امکان ــردم فلس ــی م ــروری و حیات ــای ض ــه نیازه ــه ب ــا توج ــود و ب می ش

 خــوب کشــورمان، کمک  هــای محــدودی بــوده و تأثیــر منفــی در رونــد آبادانــی 
ً
نســبتا

و حــل مشــکات اقتصــادی و معیشــتی مــا بــر جــای نمی گــذارد. همچنیــن فشــارها 

ــرای  ــده ب ــش آم ــت پی ــر وضعی ــد دربراب ــاد باش ی ــدازه ز ــر ان ــه ه ــکات جامع و مش

ــاس نیســت. ــل قی  قاب
ً
ــرادران و خواهــران آواره فلســطینی و… اصــا ب

بعد مادی کمک به فلسطین

ــد:  ــن )ع( می فرمای ــل امیرالمومنی ــط بین المل ــگ و رواب ــتراتژی جن ــورد اس ۱( در م

ــل  ــرد ذلی ــرار گی ــه خــود مــورد هجــوم ق ــی کــه درون خان ــه خــدا ســوگند هــر ملت »ب

ــا  ــرون از مرزه ــه ای بی ــام خامن ــری ام ــه رهب ــز ب ــران نی ــور ای ــد.«]۲[ کش ــد ش خواه

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

در مورد کمک های 
مالی نیز ایران کمک 

مالی کمتر می فرستد؛ 
بلکه بیشتر کمک 

معنوی، سیاسی، فکری 
و حمایتی می کند. 

کمک های مالی بخش 
اعظم آن کمک های 

داوطلبانه، بشردوستانه، 
خداپسندانه و 

خیرخواهانه مردم 
ایران است که نمی توان 

جلوی کمک های 
داوطلبانه آن ها را 

گرفت.
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و در کشورهای خارجی اتفاقات را خفه می کند.

ــعی  ــودش س ــی خ ــت مل ــرای امنی ــوری ب ــر کش ــل ه ــط بین المل  در رواب
ً
ــوال ۲( معم

می کنــد بــا کشــورهای دیگــر، بیــن خــود پیمانــی ببندنــد، ماننــد پیمــان ناتــو در اروپــا 

یــکا. ایــران نیــز بایــد در منطقــه )کــه بســیار بــرای ایــران حیاتــی اســت، بــه علــت  و آمر

ــا در  ــد ت ــته باش ــی داش ــان و متحدان ــت( پیم ــدون امنی ــاس و ب ــوق حس ــه ای ف منطق

ــرای  ــان و … ب ــطین، لبن ــراق، فلس یه، ع ــور ــن رو س ــد. از ای ــاد کن ــات ایج ــه ثب منطق

یــکای التیــن نیــز نوعــی بــازو بــرای ایــران  ایــران بــازو محســوب می شــوند. حتــی آمر

ــز نفــوذ کــرده اســت. در واقــع هــر  ــه آنجــا نی ــرا تفکــر انقــاب اســامی ب ی اســت ز

ــد  ــران می رس ــه ای ــت ب ــد نوب ــت بخورن ــه شکس ــورهای منطق ــا و کش ــدام از ملت ه ک

یــرا بدنــه اصلــی ایــران، ایــن کشــورها هســتند. ز

۳( اگــر ایــران متحــدی ماننــد حزب اللــه لبنــان و یــا حمــاس نداشــته باشــد آســیب 

یــکا مســتقیم بخواهــد ایــران  یــرا اگــر زمانــی آمر جــدی بــه خــود وارد کــرده اســت؛ ز

را مــورد حملــه قــرار بدهــد ممکــن اســت هــزاران موشــک بــه فرمــان ایــران از لبنــان 

یــکا ایــن را نمی خواهــد؛ بنابرایــن  و فلســطین بــه ســوی اســرائیل پرتــاب شــود و آمر

ایــن متحــدان از بمــب اتــم هــم بیشــتر کارآیــی دارنــد.

بــاراک اوبامــا نیــز بــه همیــن اعتــراف کــرد و بــه رهبــران یهــودی گفتــه اســت: »اگــر 

توافــق هســته ای رد شــود و مــا بــه ایــران حملــه کنیــم، حزب اللــه بــه ســمت تل آویــو 

یوها،  ــد و اســرائیل متحمــل فشــار می شــود. در تمامــی ســنار ــاب می کن موشــک پرت

اســرائیل متحمــل فشــارهای ناشــی از حمــات نظامــی خواهنــد بــود.«]۳[ همچنــان 

ــدس ۱۳۹۵/۴/۱۱  ــامی روز ق ــردار س ــپاه، س ــده س ــین فرمان ــم جانش ــه می بینی ک

می گویــد: »بیــش از یکصــد هــزار موشــک در لبنــان آمــاده پــرواز اســت تــا در زمانــی 

یــم صهیونیســتی فــرود آینــد«.]۴[ کــه مصلحــت دیــده شــود بــر قلــب رژ

ــگ  ــام جن ــه ن ــود دارد ب ــل وج ــح بین المل ــگ و صل ــم در جن ــتراتژی مه ــک اس ۴( ی

ــع در حــال  ــا در واق ــد ام ــا یکدیگــر صلح ان ــه ظاهــر دو کشــور ب ــی ب ــی]۵[. یعن نیابت

جنــگ هســتند البتــه از نــوع جنــگ نیابتــی. بــه عنــوان مثــال یــک کشــور بــه نیابــت از 

یــکا کــه اســرائیل اســت و یــک کشــور بــه نیابــت از ایــران کــه لبنــان یــا فلســطین  آمر

ــتقیم  ــد مس ــچ گاه نمی توانن ــکا هی ی ــران و آمر ــد. ای ــگ می کنن ــر جن ــا یکدیگ ــت ب اس

ــارات  ــود و خس ــاد می ش ــی ایج ــش بزرگ ــا واکن ــام دنی ــرا در تم ی ــوند ز ــگ ش وارد جن

باالیــی بــرای هــر دو دارد. از ایــن رو نیابتــی بــا یکدیگــر جنــگ می کننــد و در ســال های 

اخیــر مشــاهده شــد کــه در تمــام جنگ هــای نیابتــی پیــروزی از آن جمهــوری اســامی 

بــود و ایــن پیروزی هــا یعنــی امنیــت ملــی و منافــع ملــی.

ــودن  ــوی ب ــن کشــورها بعــد از معن ــه ای ــران ب ــل دیگــر کمــک ای ــن دالی ی ۶( از مهم تر

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

اگر ایران متحدی 
مانند حزب اهلل لبنان 
و یا حماس نداشته 
باشد آسیب جدی به 
خود وارد کرده است؛ 
زیرا اگر زمانی آمریکا 
مستقیم بخواهد ایران 
را مورد حمله قرار بدهد 
ممکن است هزاران 
موشک به فرمان ایران 
از لبنان و فلسطین به 
سوی اسرائیل پرتاب 
شود و آمریکا این را 
نمی خواهد.
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ایــن کار، هزینه هــای جنــگ اســت. اگــر نگاهــی بــه قیمت هــای ابــزار آالت جنگــی 

ــی  ــاو ۱۰ ال ــک ن ــل ی ــد. فی المث ــی دارن ــی نجوم ــه قیمت های ــم ک ــم می بینی ی بینداز

ــت دارد و  ــان قیم ــش از ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ توم ــی بی ــارد دالر یعن ۱۵ میلی

یــا هزینــه تولیــد هــر فرونــد هواپیمــای )ســی- ۱۷( برابــر بــا ۱۹۰ – ۲۰۰ میلیــون دالر 

یعنــی بیــش از ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومــان اســت و یــا هزینــه تولیــد هــر فرونــد 

ــن  ی ــا از پایین تر ــت و این ه ــون دالر اس ــا ۵۷ میلی ــر ب ــای )اف/ای- ۱۸( براب هواپیم

ــت. ــی اس ــوازم جنگ ــای ل قیمت ه

ــر  ــال حاض ــده ح ــن جنگن ی ــای )اف- ۲۲( بهتر ــت آن هواپیم ــیار گران قیم ــه بس نمون

ــل  ــل و حم ــزی کام ی ــی، رادار گر ــوار صوت ــتن دی ــت شکس ــه قابلی ــت ک ــان اس جه

ــور در  پت ــای ر ــی از توانایی ه ــش کوچک ــوان بخ ــه عن ــوان ب ــروز را می ت ــک های ک موش

نظــر گرفــت. هزینــه ســاخت هــر فرونــد از ایــن هواپیمــا بــر اســاس اطاعــات منتشــر 

یــکا بالــغ بــر ۱۵۰ میلیــون دالر و هزینــه کلــی تولیــد  شــده از ســوی نیــروی هوایــی آمر

آن بالــغ بــر ۶۵ میلیــارد دالر اســت.]۶[

یــد برخــی از ایــن لــوازم جنگــی بعد  بــه فــرض اینکــه زمانــی جنــگ شــود ایــران بــه خر

از مدتــی نیازمنــد می شــود. اگــر نیازمنــد شــود بــا قیمتــی فــوق نجومــی روبــرو اســت 

ــد  ــدر می توان ــد چق ــته باش ــد داش ی ــوان خر ــر ت ــا اگ ــدارد و ی ــد ن ی ــوان خر ــا ت ــه ی ک

ــم  ــک چش ــا ی ــف ب ــای مختل ــت در جنگ ه ــن اس ــد؟ ممک ــتفاده کن ــا اس از آن ه

ــد  ــه کن ــدر هزین ــی هرچق ــود. یعن ــدم ش ــارد دالری منه ــاو ۱۵ میلی ــک ن ــم زدن ی بره

یع از بیــن بــرود. امــا اگــر یــک هــزارم و حتــی یــک ده هــزارم ایــن  ممکــن اســت ســر

هزینه هــا را در فلســطین و لبنــان و … بــا دادن موشــک بــه آن هــا هزینــه کنــد در واقــع 

ــران  ــد ای ــچ گاه نمی گذارن ــت هی ــای مقاوم ــرا محوره ی ــت ز ــرده اس ــرمایه گذاری ک س

وارد جنــگ مســتقیم گــردد.

جایــگاه  مستحکم ترشــدن  باعــث  جهــان  مظلومــان  از  ایــران  حمایــت   )۷

ــت و  ــده اس ــان ش ــواه جه ــان آزادی خ ــورها و مردم ــن کش ــامی در بی ــاب اس انق

یــت مــردم آن را اهــل تســنن شــافعی  علی الخصــوص حمایــت از فلســطین )کــه اکثر

تشــکیل می دهنــد( جایــگاه ایــران را در بیــن اهــل تســنن ارتقــا بخشــیده و ایــران را بــه 

منــادی وحــدت شــیعه و ســنی  تبدیــل کــرده اســت و بســیاری از توطئه هــای دشــمنان 

ــت. ــوده اس ــی نم ــدت را خنث وح

یه می آیــد و در جنــگ علیــه داعــش  ۸( بــه همــان دلیلــی کــه روســیه بــه کمــک ســور

ــد،  ــاران می کن ــا را بمب ــع آن ه ــش و مواض ــی داع ــتی های نفت ــد و کش ــرکت می کن ش

ــک  ــد کم ــی می باش ــت مل ــه امنی ــل ک ــان دلی ــه هم ــورها ب ــن کش ــه ای ــز ب ــران نی ای

می کنــد.
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یک دسته ی ۲۳ نفره از 
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حمایت ایران از 
مظلومان جهان باعث 

مستحکم ترشدن 
جایگاه انقالب اسالمی 

در بین کشورها و 
مردمان آزادی خواه 
جهان شده است و 

علی الخصوص حمایت 
از فلسطین )که اکثریت 

مردم آن را اهل 
تسنن شافعی تشکیل 

می دهند( جایگاه ایران 
را در بین اهل تسنن 

ارتقا بخشیده و ایران 
را به منادی وحدت 

شیعه و سنی  تبدیل 
کرده است و بسیاری 

از توطئه های دشمنان 
وحدت را خنثی نموده 

است.
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نتیجه گیری

یه  ــور ــا س ــان ی ــه لبن ــا حزب الل ــران ب ــاد ای ــای اتح ــر از فایده ه ــی دیگ ــت یک در نهای

ــه دادی  ــی الل ــدار محمدعل ــرتیپ پاس ــردار س ــت: س ــرح اس ــن ش ــطین بدی ــا فلس و ی

ــه موشــکی نظامــی  یه مــورد حمل در روز ۲۸ دی ۱۳۹۳ در منطقــه »القنیطــره« ســور

یــم صهیونیســتی اســرائیل قــرار گرفــت و بــه همــراه تعــدادی از اعضــاء حزب اللــه  رژ

لبنــان جــام شــهادت را سرکشــید.

ــه  ــی ب ــه نظام ــک حمل ــان در ی ــاه ۱۳۹۳، لبن ــن م ــی ۸ بهم ــد یعن  ۱۰ روز بع
ً
ــا دقیق

اســرائیل ۱۷ نفــر از نظامی هــای آن هــا را بــه کام مــرگ فرســتاد و ۹ نفــر نیــز مجــروح 

ــد دادن جمهــوری اســامی بــه حزب اللــه بــرای حملــه 
ُ
شــدند. ایــن حملــه غیــر از ک

ــا  ــی در آنج ــردار ایران ــته س ــه اطاع نداش ــرد ک ــود ک ــرائیل وانم ــت؟ اس یس ــز دیگر چی

ــط  ــرائیل وارد خ ــرد اس ــام ک ــران اع ــا ای ــرد. ام ــی ک ــت و معذرت خواه ــوده اس ب

ــز  ــام نی ــاه انتق ــن م ــت و در ۸ بهم ــد گرف ــام خواه ــت و انتق ــده اس ــا ش ــای م قرمزه

ــت. گرف

پی نوشت:
یخ عقاید سیاسی ، ص ۱۶۸ ]۱[ . طاهری ، ابوالقاسم ، تار

]۲[ . نهج الباغه ، خطبه ۲۷

]۳[ . http://yun.ir/t80bc9

]۴[ . http://llink.ir/5qdo

]۵[ . proxy war

]۶[ . http://yun.ir/3qvxnf
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آیت الله محمد علی علوی گرگانی

ــاگردی  ــار ش ــه افتخ ــیع ک ــم تش ــزرگ عال ــع ب ــم و مرج ــی، عال ــه علوی گرگان آیت الل

ــی را  ــه خوئ ــی)ره( و آیت الل ــام خمین ــردی)ره(، ام ــه بروج ــون آیت الل ــی چ بزرگان

دارد، ماننــد اســاتید خــود و علمــاء ســلف، همــواره بــه امــور مســلمین توجــه داشــته 

و دارد. در خصــوص مشــکات جهــان اســام، مســأله فلســطین از جملــه مــواردی 

ــرده و  ــاد ک ــف از آن ی ــبت های مختل ــه مناس ــی ب ــه علوی گرگان ــه آیت الل ــت ک اس

ــد. ــخن می گوین ــاره آن س درب

 بــه طــور مثــال ایشــان در بیانیــه خــود در روز قــدس، بعــد از خوانــدن حدیث »احســن 

ــر  ــه آخ ــد: »جمع ــام( می فرماین ــی )علیه الس ــام عل ــوم« از ام ــرة المظل ــدل نص الع

ــه در  ــی رحمة الل ــام خمین ــی ام ــدای اله ــادآور ن ــال ی ــر س ــان در ه ــارک رمض ــاه مب م

 ملــت فلســطین اســت کــه ســرزمین آن هــا 
ً
حمایــت از مظلومیــن عالــم، مخصوصــا

ــگاه یکــی از  در غصــب صهیونیســت غاصــب قــرار دارد. اشــغال ســرزمینی کــه جای

ــت.«]1[ ــلمین اس ــادی مس ــای عب ــن مکان ه ی مقدس تر

ــی  ــه بین الملل ــای »اتحادی ــا اعض ــه ب ــداری ک ــیع در دی ــم تش ــزرگ عال ــع ب ــن مرج ای

ــأله  ــت از مس ــل برون رف ــتند، راه ح ــغالگری« داش ــف اش ــان مخال ــان و جوان نوجوان

ــتند. ــم دانس ــلمین عال ــاد مس ــرائیل را اتح ــکل اس ــطین و مش فلس

علمایمبارز:آیاتعظامعلویگرگانی،قاضیودستغیب اولین یهودیانی که وارد 
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آیت اهلل علوی گرگانی 
در دیداری که با اعضای 
»اتحادیه بین المللی 
نوجوانان و جوانان 
مخالف اشغالگری« 
داشتند، راه حل 
برون رفت از مسأله 
فلسطین و مشکل 
اسرائیل را اتحاد 
مسلمین عالم دانستند.
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 آیت اهلل قاضی 
طباطبایی بعد از جنگ 
سوم اعراب و اسرائیل 

همچون سایر علماء  
تالش های فراوانی 
جهت جمع آوری 

کمک های مردمی 
برای آسیب دیدگان 

و آوارگان فلسطینی 
انجام داد.

ایشــان فرمودنــد: »اگــر ملت هــای اســامی سراســر دنیــا دســت بــه دســت هــم دهند، 

ــر  ــود. اگ ــم می ش ــم ظال ی ــن رژ ــودی ای ــبب ناب ــد و س ــد کاری کن ــرائیل نمی توان اس

ــه هــم کمــک نکننــد دشــمن قدرتمنــد می شــود.  مســلمانان از هــم جــدا باشــند و ب

وحــدت ملت هــای اســامی منجــر بــه تضعیــف دشــمن شــده و ایــن ظلــم را از بیــن 

می بــرد.«]2[

ــم  ــرائیل و صهیونیس ــمنی اس ــی دش ــه علوی گرگان ــه آیت الل ــد ک ــت بدانی ــب اس جال

ــان  ــر ایش ــه از نظ ــد. بلک ــطین نمی دان ــأله فلس ــر در مس ــام را منحص ــان اس ــا جه ب

یختــه و غــذای ناســالم بــرای  حضــور شــرکت های اســرائیلی در موضــوع  ترار

ــت. ــن اس  روش
ً
ــا ــلمان کام ــای مس ملت ه

ــن  ــه ای ــت ک ــال اس ــد: »50 س ــران می فرماین ــه در ای یخت ــث ترار ــاره بح ــان درب ایش

ــران  یشــه ای در ای ــه صــورت کلــی و ر ــه ناســالم ب برنامــه پیــش مــی رود. برنامــه تغذی

یــم شــاه بــه علمــاء و بــزرگان در ایــن  از قبــل از انقــاب آغــاز شــد. آن زمــان هــم رژ

ــن  ــد؟« ای ــه می کنی ــوارد مقابل ــن م ــا ای ــرا ب ــما چ ــه »ش ــت ک ــختی می گرف ــاره س ب

فشــار بــرای منافــع تجاری شــان بــود کــه منشــاء آن هــم اســرائیل اســت؛ ســرمایه داران 

ــرائیل  ــا اس ــن قضای ــت ای ــم پش ــد. االن ه ــت می دادن ــه را حرک ــن برنام ــرائیلی ای اس

ــورد.«]3[ ــا آب می خ ــات از آنج ــن موضوع ــام ای ــه تم یش ــت و ر اس

آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی

ــده  ــراب و نماین ــهید مح ــن ش ــی اولی ــی طباطبای ــی قاض ــید محمدعل ــه س آیت الل

حضــرت امــام در آذربایجــان بــود کــه پیــش از انقــاب بارهــا  توســط حکومــت وقــت 

تبعیــد شــده بــود. مبــارزه بــا اســرائیل از ویژگی هــای بــارز ایشــان بــود کــه بــه پیــروی 

ــان  ــکارا بی ــود آش ــای خ ــر و اعامیه ه ــی )ره( آن را در مناب ــام خمین ــرت ام از حض

می کــرد. بــه عنــوان نمونــه ای از مبــارزات ایشــان: آیت اللــه قاضــی طباطبایــی بعــد از 

جنــگ ســوم اعــراب و اســرائیل همچــون ســایر علمــاء  تاش هــای فراوانــی جهــت 

ــام  ــطینی انج ــیب دیدگان و آوارگان فلس ــرای آس ــی ب ــای مردم ــع آوری کمک ه جم

داد.]4[

آیت الله سید عبدالحسین دستغیب

آیت اللــه دســتغیب ســومین شــهید محــراب و مجتهــد انقابــی اســت کــه مردم بیشــتر 

او را بــا کتــب اخاقــی نظیــر »قلــب ســلیم«، »گناهــان کبیــره« و... می شناســند. در 

پرونــده سیاســی ایــن عالــم بزرگــوار نیــز مبــارزه بــا اســرائیل و صهیونیســم  را می تــوان 

ــاهده کرد. مش
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ــت  ــه حکوم ــرائیل، ب ــناختن اس ــمیت ش ــه رس ــل ب ــه دلی ــاب، ب ــش از انق ــان پی ایش

پهلــوی اعتــراض می کنــد کــه منجــر بــه دســتگیری و زندانی شــدن ایــن عالــم بزرگــوار 

ــودن  ــه اخاقی ب ــی اینک ــا دارد: یک ــرای م ــده ب ــام عم ــرد دو پی ــن عملک ــود. ای می ش

یــک انســان بــه معنــی بی تفاوتــی بــه مســائل سیاســی و امــور مســلمین نیســت. دوم 

ــه و اســرائیل وابســته بــوده کــه حتــی  ــه عمــال بیگان آنکــه حکومــت وقــت چقــدر ب

ــورد  ــا آن برخ ــرده و ب ــل نک ــتی را تحم ــم صهیونیس ی ــه رژ ــراض ب ــن اعت ی کوچک تر

می نمودنــد.]5[

پی نوشت:
1 – http://khbn.ir/kokm70z

-2 http://khbn.ir/ruN

-3 http://khbn.ir/F6Fx

ــی  ــه قاض ــهید آیت الل ــارزات ش ــه و مب ــد، زندگینام ــمعیل زاده، صم ــم و اس ــت، رحی 4- نیکبخ

طباطبائــی، ص۲۲۹.

http://wikifeqh.ir/ سید محمد علی قاضی طباطبایی.

5- یاران امام به روایت اسناد ساواک، ج ۱۰، ص ۱۱۸، ۱۴۶، ۲۵۸-۲۴۸، ۶۳۱-۵۹۰.

http://fa.wikishia.net/view/آیت الله سید عبدالحسین دستغیب.



اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی، در بین 

مسلمین جهان مسئله 
فلسطین توسط امام 
خمینی )ره( و بعد از 

آن توسط رهبر معظم 
انقالب به صورت یک 

گفتمان درآمد. هم 
اکنون بیش از ۴۰ 

سال است که مسئله 
فلسطین برای جمهوری 

اسالمی یک مسئله 
مهم بوده و برای مردم، 

نخبگان داخلی و 
خارجی نیز فلسفه آن 

تشریح شده است.
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ــوده  ــلمین ب ــوص مس ــر، علی الخص ــرای بش ــاک ب ــئله ای دردن ــطین، مس ــئله فلس مس

ــِی  ــی  و اجتماع ــی، سیاس ــادی، فرهنگ ــری، اقتص ــی، فک ــی، روان ــار روح ــت. آث اس

یــم صهیونیســتی بــر ایــن کشــور وارد کــرد، تــا ســالیان ســال غیــر قابــل  جنایتــی کــه رژ

ــد. در  ــد ش ــاک نخواه ــز پ ــلمانان هرگ ــتان و مس ــاد انسان دوس ــت و از ی ــران اس جب

ــرائیل  ــطین و اس ــورد فلس ــه و... در م ــخنرانی و بیانی ــازه س ــوی، اج ــم پهل ی ــان رژ زم

داده نمی شــد و بــه محــض شــروع ســخنرانی در مــورد ایــن موضوعــات، ســاواک بــه 

ــرد. ــو می ک ــخنرانی را لغ ــه و س ــس حمل مجال

بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی، در بیــن مســلمین جهــان مســئله فلســطین توســط 

امــام خمینــی )ره( و بعــد از آن توســط رهبــر معظــم انقــاب بــه صــورت یــک گفتمــان 

درآمــد. هــم اکنــون بیــش از ۴۰ ســال اســت کــه مســئله فلســطین بــرای جمهــوری 

ــز  ــی نی ــی و خارج ــگان داخل ــردم، نخب ــرای م ــوده و ب ــم ب ــئله مه ــک مس ــامی ی اس

یح شــده اســت. در ایــن یادداشــت، مبانــی فقهــی مســئله فلســطین  فلســفه آن تشــر

از منظــر رهبــر معظــم انقــاب بررســی شــده اســت تــا گامــی دیگــر در جهــت تبییــن 

مســئله فلســطین برداشــته شــود.

دفاع از سرزمین

جهاد در فقه به دو دسته جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی تقسیم می شود.

مبانیفقهیمسئلهفلسطینازمنظرامامخامنهای
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اغلــب فقهــا جهــاد ابتدایــی را بــه معصــوم نســبت داده و برخــی دیگــر نیــز معتقدنــد 

ــا،  ــی فقه ــا تمام ــد. ام ــادر کن ــی را ص ــاد ابتدای ــتور جه ــد دس ــز می توان ــه نی ــی فقی ول

اعــم از شــیعه و ســنی، بــر واجب بــودن جهــاد دفاعــی تاکیــد دارنــد. جهــاد دفاعــی 

ــرار  ــمنان ق ــوم دش ــورد هج ــه م ــی ک ــلمین، زمان ــاد مس ــرزمین و ب ــاع از س ــی دف یعن

گرفتــه اســت.

ــَن  ِذی
َّ
ِلُمــوا … ال

ُ
ــْم ظ ُه

َّ
ن
َ
 ِبأ

َ
ــون

ُ
ل

َ
ات

َ
ــَن ُیق ِذی

َّ
 ِلل

َ
ِذن

ُ
یــم می فرماینــد: »أ خداونــد در قــرآن کر

«]۱[: بــه کســانی کــه جنــگ بــر آنــان تحمیــل شــده  ْیــِر َحــقٍّ
َ

ِرُجــوا ِمــْن ِدَیاِرِهــْم ِبغ
ْ

خ
ُ
أ

ــان  ــد … هم ــرار گرفته ان ــم ق ــورد ظل ــه م ــرا ک ــت چ ــده اس ــاد[ داده ش ــت ]جه رخص

ــدند.« ــده ش ــرون ران ــان بی ــق از خانه  هایش ــه بناح ــانی ک کس

یــم اســت کــه امــام خامنــه ای می فرماینــد: »بــرای مــا  بنابرایــن طبــق آیــات قــرآن کر

مســئله  فلســطین همان طــوری کــه گفتــم یــک مســئله  انســانی و یــک مســئله  اســامی 

اســت. اســام بــر مــا الزم کــرده اســت کــه مــا از ســرزمین های مسلمان نشــین دفــاع 

ــتمدیدگان و  ــان و س ــوق مظلوم ــه حق ــا ب ــه م ــت ک ــرده اس ــب ک ــا واج ــر م ــم. ب کنی

مســتضعفان برســیم، بــرای مــا الزم کــرده اســت کــه مــا بــه مــال و بــه جــان، از مردمــی 

ــه  ــد، ب ــواب نمی ده ــا ج ــه آن ه ــی ب ــلمین« و کس ــا للمس ــند »ی ــاد می کش ی ــه فر ک

ــتابیم.«]۲[ ــا بش ــک این ه کم

ــد: »احــدی از مســلمین،  ایشــان در جــای دیگــر در مــورد ایــن حکــم فقهــی فرمودن

ــن، همــان مســأله ای  ــدارد. ای ــدی ن ــه  فلســطین، تردی ــر قضی ــق ب ــاره  حکــم منطب درب

اســت کــه در تمــام کتــب فقهــی – کــه بحــث جهــاد در آن مطــرح شــده – آمــده اســت. 

ــا احاطــه کننــد، هیچ یــک از فقهــای  اگــر کفــار بیاینــد و بــاد مســلمین را تصــرف ی

ــرده  ــد نک ــورد، تردی ــن م ــاد در ای ــی جه ــوب عین ــد – در وج ــم و جدی ــلمین – قدی مس

اســت. همــه  مذاهــب اســامی، در ایــن معنــا هــم عقیــده هســتند. جهــاد ابتدایــی، 

ــق  ــن مــورد. جهــاد دفاعــی کــه اظهــر مصادی ــر ای ــی اســت؛ امــا در غی واجــب کفای

دفــاع هــم هســت، واجــب عینــی اســت.«]۳[

مسئله عقیده، نه مسئله سیاسی

جمهــوری اســامی همــواره پرچمــدار مبــارزه بــا کفــر و شــرک بــوده اســت. همانطــور 

کــه امــام خمینــی )ره( فرمودنــد: »ملی گراهــا تصــور نمودنــد مــا هدفمــان پیاده کــردن 

ــا  ــم ت ــا می گویی ــت. م ــنگی اس ــر و گرس ــان فق ــامی در جه ــل اس ــداف بین المل اه

ــا  ــتیم.«]۴[ ام ــا هس ــت، م ــارزه هس ــا مب ــت. و ت ــارزه هس ــت، مب ــر هس ــرک و کف ش

غیــر از مظلومیــت انســان ها و مبــارزه بــا شــرک و کفــر، مســئله فلســطین یــک مســئله 

اســامی و ایمانــی نیــز هســت.

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

طبق آیات قرآن کریم 
است که امام خامنه ای 
می فرمایند: »برای 
ما مسئله  فلسطین 
همان طوری که گفتم 
یک مسئله  انسانی و 
یک مسئله  اسالمی 
است. اسالم بر ما 
الزم کرده است که 
ما از سرزمین های 
مسلمان نشین دفاع 
کنیم. بر ما واجب کرده 
است که ما به حقوق 
مظلومان و ستمدیدگان 
و مستضعفان برسیم«.
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ــه  ــانی ک ــِه«]۵[: کس
َّ
 الل

ِ
ــِبیل ــی َس  ِف

َ
ــون

ُ
اِتل

َ
ــوا ُیق ــَن آَمُن ِذی

َّ
ــد: »ال ــم می فرمای ی ــرآن کر ق

ــام  ــه ام ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد« ب ــدا کارزار می کنن ــد، در راه خ ــان آورده  ان ایم

ــده  ــان و عقی ــئله ایم ــه مس ــی، بلک ــه سیاس ــوم را ن ــاع از مظل ــئله دف ــه ای مس خامن

ــک  ــان ی ــطین برایم ــئله  فلس ــامی مس ــوری اس ــا در جمه ــد: »م ــد و می فرماین می دان

مســئله  تاکتیکــی نیســت، یــک اســتراتژی سیاســی هــم نیســت، مســئله  عقیــده اســت، 

ــت.«]۶[ ــان اس ــئله  ایم ــت، مس ــئله  دل اس مس

جهان بینی توحیدی

یکــی دیگــر از ابعــاد فقهــی کمــک بــه فلســطین، جهان بینــی توحیــدی اســت. توحیــد 

 اســت و شــخص اگــر اللــه را بــه یگانگی 
ُ

ــد ، ُیَوحِّ
َ

ــد در لغــت عــرب، مصــدر فعــل َوحَّ

یک یــا مشــابهی در ذات یــا صفاتــش یگانــه بدانــد را  بشناســد و او را از هــر گونــه شــر

ــختی ها و  ــروز از س ــه ام ــر چ ــد: »ه ــه ای می فرماین ــام خامن ــد.]۷[ ام ــد می نامن موح

ــته   ــردن سررش ــر گم ک ــر اث ــد ب ــلمان می آی ــای مس ــلمانان و ملت ه ــر مس ــر س ــا ب باه

یــر ســایه  توحیــد اســت.«]۸[ زندگــی در ز

ــت  ــه عبودی ــد دانســته و ب ــز را از آن خداون ــدی، انســان همــه چی ــی توحی در جهان بین

ــردازد. زر و زور و قــدرت و شــهرت و... در نظــر انســانی کــه  ــد می پ کامــل از خداون

یــرا همــه این هــا را از آن خداونــد دانســته  جهان بینــی توحیــدی دارد ارزشــی نداشــته ز

و معتقــد اســت خداونــد مالــک همــه جهــان هســتی اســت و همــه چیــز در یــد قدرت 

اوســت. ایــن انســان معتقــد اســت همــه جهــان بــا همــه قوانیــن، بــا تدبیــر خداونــد 

پیــش مــی رود و بنابرایــن نبایــد غیــر از خداونــد، چیــز دیگــری را بپرســتد.

ــن  ــد: »ای ــطین می فرماین ــا فلس ــط ب ــای مرتب ــورد موضع گیری ه ــه ای در م ــام خامن ام

موضع گیری هــا، ایــن تحلیل هــا و ایــن نــگاه، ناشــی از چیســت؟ اگــر بنــده و نظــام 

جمهــوری اســامی و دســتگاه های تصمیم گیــر در جمهــوری اســامی، ایــن مواضــع 

ــی  ــت سیاس ــک رؤی ــی از ی ــت؟ ناش ــی از چیس ــد، ناش ــان می کنن ــاذ و اع خ
ّ
را ات

صــرف اســت؟ نــه. ایــن ناشــی از نــگاه دیــن اســت. معرفــت روشــن، شــادابی ناشــی 

از ایمــان، حرکــت برخاســته از معرفــت، بــه کار انداختــن روح خردمنــدی و آن وقــت 

ــن  ــه دی ــن پای ــم؛ ای ــای عال ــه پدیده ه ــه هم ــبت ب اف نس
ّ

ــف ــن و ش ــی روش جهان بین

اســت. دیــن در درجــه اّول، یــک معرفــت و یــک شــناخت اســت؛ شــناخت نســبت 

ــه مســیر و راه و  ــه مســؤولیت، نســبت ب ــه انســان، نســبت ب ــم، نســبت ب ــن عال ــه ای ب

ــه دیــن اســت. دیــن، انســان را محــور جهــان  هــدف؛ مجموعــه ایــن معرفت هــا پای

ــی  ــت اله ــف و رحم ــدرت و لط ــع ق ــری از صن ــه و مظه ــان را مجموع ــد؛ جه می دان

می دانــد ]توحیــد[؛ در بنــای جهــان و مهندســی عظیــم عالــم وجــود، دســت قــدرت 

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

امام خامنه ای در مورد 
موضع گیری های مرتبط 
با فلسطین می فرمایند: 

»این موضع گیری ها، 
این تحلیل ها و این 

نگاه، ناشی از چیست؟ 
اگر بنده و نظام 

جمهوری اسالمی و 
دستگاه های تصمیم گیر 

در جمهوری اسالمی، 
این مواضع را اتّخاذ و 

اعالن می کنند، ناشی از 
چیست؟ ناشی از یک 
رؤیت سیاسی صرف 

است؟ نه. این ناشی از 
نگاه دین است«.
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و صنع خدا را دخیل و همه کاره می داند.«]۹[

ــت  ــد: »مل ــته و می فرماین ــات دانس ــرآن را راه نج ــاب، ق ــم انق ــر معظ ــن رهب همچنی

ایــران بــه همــان انــدازه ای کــه بــه قــرآن نزدیــک شــده اســت، بــه عــزت نزدیــک شــده 

ــه  ــت؛ ب ــده اس ــک ش ــتگاری نزدی ــه رس ــت؛ ب ــده اس ــک ش ــات نزدی ــه نج ــت؛ ب اس

نصــرت نزدیــک شــده اســت. راه نجــات همــه ملت هــای دنیــا نزدیکــی بــه اســام و 

بــه قــرآن اســت. راه نجــات فلســطین نیــز همیــن اســت. شــما ببینیــد؛ یــک حکومــت 

ت، مبارزاتــی هم 
ّ

غاصــب در کشــور فلســطین تشــکیل شــده اســت.در طــول ایــن مــد

انجــام گرفــت، لیکــن بــه نهایــت نرســید. چــرا؟ چــون در ایــن مبــارزات، دیــن خــدا، 

ایمــان اســامی و حکــم قرآنــی مــاک نبــود. امــروز ملــت فلســطین بــا نــام اســام 

ــرده  ــاد ک ــزل ایج ــمن تزل ــارزه در ارکان دش ــن مب ــد و ای ــارزه می کن ــمن مب ــه دش علی

اســت.«]۱۰[

حمایت ازمستضعفان

مســئله فلســطین، غیــر از اینکــه مســئله دینــی باشــد، مربــوط بــه مســتضعفین عالــم 

یــم که همه اقشــار  اســت. همانطــور کــه امــام خمینــی )ره( فرمودنــد: »مــا امیــد آن دار

ملت هــای مســتضعف بــه هــم بپیوندنــد. بایــد ایــن نهضــت در تمــام عالــم – نهضــت 

مســتضعف در مقابــل مســتکبر – در تمــام عالــم گســترده شــود. ایــران، مبــدأ، و نقطــه 

ــازمان های  ــاله س ــر س ــد[«؛ ه ــتضعف ]باش ــای مس ــه ملت ه ــرای هم ــو ب اول و الگ

ــی،  ــره جنوب ــر، ک ــن، قط ــه، چی ــه ترکی ــف از جمل ــورهای مختل ــی و کش بین الملل

ــد.  ــاص می دهن ــطین اختص ــه فلس ــی را ب ــکا، کمک های ی ــی آمر ــرخ و حت ــب س صلی

جمهــوری اســامی نیــز بــه عنــوان حکومتــی کــه مبتنــی بــر دیــن اســت، بایــد جلوتــر 

ــی منتشــر کــرده اســت  ــق آمــاری کــه ســازمان جهان از دیگــر کشــور ها باشــد. مطاب

ایــران در میــان بیســت کشــور اولــی کــه بــه فلســطین کمــک می کننــد هیــچ جایگاهــی 

نــدارد.]۱۱[ بدیــن منظــور، یکــی دیگــر از ابعــاد فقهــی و قرآنــی کمــک بــه فلســطین، 

آیــه ۷۵ ســوره نســاء اســت کــه دســتور بــه جهــاد در راه مســتضعفان داده اســت.

ــران  ــا ای ــمنی ب ــزه  دش ــن انگی ی ــد: »مهم تر ــورد می فرماین ــن م ــه ای در ای ــام خامن ام

ــن  ــه درای ــت ک ــون، آن اس ــره تاکن ــدس س ــل ق ــام راح ــات ام ــامی از دوران حی اس

ــا  ــاب ی ــده و انتخ ــک زده ش ــامی، مح ــای اس ــا معیاره ــت ها ب ــه  سیاس ــور، هم کش

ــمیر  ــان و کش ــک و افغ ــنی و تاجی ــطین و بوس ــای فلس ــود. ازملت ه ــردود می ش م

ــت  ــلمان حمای ــوم مس ــای مظل ــر ملت ه ــر و دیگ ــان و الجزائ ــن و آذربایج و چچ

ــا  ــت: َوَم ــمرده اس ــتضعفان را الزم ش ــت ازمس  حمای
ً
ــا یح ــرآن صر ــون ق ــد، چ می کن

اِن 
َ

ــد
ْ
ِول

ْ
ــاء َوال َس ــاِل َوالنِّ َج ــَن الرِّ َعِفیَن ِم

ْ
ــَتض ُمْس

ْ
ــِه َوال

ّ
 الل

ِ
ــِبیل ــی َس  ِف

َ
ــون

ُ
اِتل

َ
ق

ُ
 ت

َ
ــْم ال

ُ
ک

َ
ل

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

امام خامنه ای 
می فرمایند: »مهم ترین 
انگیزه  دشمنی با ایران 
اسالمی از دوران حیات 
امام راحل قدس سره 
تاکنون، آن است که 
دراین کشور، همه  
سیاست ها با معیارهای 
اسالمی، محک زده 
شده و انتخاب یا مردود 
می شود. ازملت های 
فلسطین و بوسنی 
و تاجیک و افغان 
و کشمیر و چچن و 
آذربایجان و الجزائر 
و دیگر ملت های 
مظلوم مسلمان 
حمایت می کند، چون 
قرآن صریحاً حمایت 
ازمستضعفان را الزم 
شمرده است«.
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َ
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ُ
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ُ
ِذیــَن َیق

َّ
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ِصیــًرا]۱۲[ )و چــرا شــما در راه خــدا ]و در راه نجــات[ 
َ
 ن

َ
نــک

ُ
د

َّ
َنــا ِمــن ل

َّ
ــا َواْجَعــل ل َوِلیًّ

ــروردگارا  ــان کــه می گوینــد پ ــان و کــودکان مســتضعف نمی جنگیــد همان مــردان و زن

مــا را از ایــن شــهری کــه مردمــش ستم  پیشــه  اند بیــرون ببــر و از جانــب خــود بــرای مــا 

پرســتی قــرار ده و از نــزد خویــش یــاوری بــرای مــا تعییــن فرمــا(؛ این هــا موجــب  سر

ــران  ــی توطئه گ ــی و خّناس ل
ّ
ــا دال ــتکبار ب ــه  اس ــردمداران جبه ــه س ــت ک ــده اس آن ش

صهیونیســت، ایــران اســامی را دشــمن شــماره یــک خــود بداننــد و بقــدر وســع خــود 

بــا آن دشــمنی کننــد.«]۱۳[

حیله شیطان ضعیف است

ــا،  ــمنی ها، کودتاه ــام دش ــا تم ــامی ب ــوری اس ــه جمه ــت ک ــال اس ــش از 40 س بی

ــراق،  ــی از ع ــه نمایندگ ــورها ب ــیاری از کش ــا بس ــی ب ــگ خارج ــی، جن ــگ داخل جن

یــم، تهدیــد، کودتــای رنگــی، فتنــه، تــرور و... هنــوز پــا برجا اســت. در ســال های  تحر

یع فروپاشــیدند. امــا  اخیــر، انقــاب مصــر و برخــی دیگــر از انقاب هــای دنیــا ســر

جمهــوری اســامی ۴۰ ســال اســت بــا افتخــار ســربلند اســت.

ــا ایمــان ضعیــف  ــراد ب ــل اف ــن اســت کــه شــیطان در مقاب ــه خاطــر ای همــه این هــا ب

ــد از  ــاب و بع ــل از انق ــا را در قب ــن پیروزی ه ــل ای ــی )ره( دلی ــام خمین ــت. ام اس

ــه  ــد ک ــتضعف ببینن ــای مس ــد: »ملت ه ــته و فرمودن ــان دانس ــی از ایم ــاب، ناش انق

ایــران بــا دســت خالــی و بــا قــدرت ایمــان و بــا وحــدت کلمــه تمســک بــه اســام، در 

مقابــل قدرت هــای بــزرگ ایســتاد و قدرت هــای بــزرگ را شکســت داد. ســایر اقشــار 

ملت هــا بــه ایــن رمــز اســامی، بــه ایــن رمــز ایمانــی، اقتــدا کننــد. در تمــام اقشــار 

ــد.«]۱۴[ ــد؛ بلکــه مســتضعفین بپاخیزن عالــم، مســلمین بپاخیزن

امــام خامنــه ای نیــز پیروزی هــای مســلمین در ایــران، لبنــان و غــزه را ناشــی از 

ضعــف شــیاطین دانســته و می فرماینــد: »مســلمانان بــا همــکاری و تکیــه بــر مبانــی 

مشــترکی کــه قــرآن و ســنت بــدان ناطــق اســت قــدرت خواهنــد یافــت کــه در برابــر 

یمــن چندچهــره بایســتند و آن را مغلــوب اراده و ایمــان خــود ســازند. ایــران  ایــن اهر

ــِت  ــن مقاوم ــارز ای ــه  ب ــر، نمون ــی کبی ــام خمین ــای ام ــروی از درس ه ــا پی ــامی ب اس

اِن 
َ

ــْیط
َّ

 الش
َ

ــد ْی
َ
ــه : ک ــد و آی ــت خورده ان ــامی شکس ــران اس ــان در ای ــت. آن ــق اس موف

ــا]۱۵[ )حیلــه شــیطان ضعیــف اســت( در برابــر چشــم ایرانیــان بــار دیگــر 
ً

ِعیف
َ

 ض
َ

ان
َ
ک

ــان،  ــزم و ایم ــته از ع ــِت برخاس ــه مقاوم ــز ک ــر نی ــه  دیگ ــر نقط ــت. در ه ــم گش مجّس

مــردم را بــه مصــاف مســتکبران پرمدعــا کشــانید، پیــروزی نصیــب مؤمنــان و شکســت 

و رســوائی سرنوشــت حتمــی ســتمگران شــد. فتــح  نمایــان ۳۳ روزه در لبنــان و جهــاد 

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

امام خامنه ای 
پیروزی های مسلمین 

در ایران، لبنان و غزه را 
ناشی از ضعف شیاطین 

دانسته و می فرمایند: 
»مسلمانان با همکاری 

و تکیه بر مبانی 
مشترکی که قرآن و 

سنت بدان ناطق است 
قدرت خواهند یافت 

که در برابر این اهریمن 
چندچهره بایستند و 
آن را مغلوب اراده و 

ایمان خود سازند. ایران 
اسالمی با پیروی از 

درس های امام خمینی 
کبیر، نمونه  بارز این 

مقاومِت موفق است«.
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سرافراز و پیروز غزه در سه سال اخیر، شاهد زنده  این حقیقت است.«]۱۶[

نصرت خداوند

همــواره خداونــد بــه مؤمنیــن وعــده داده اســت اگــر چنانچــه بــا ایمــان و در راه خــدا 

ــت و  ــا اس ــروزی از آن آن ه ــد، پی ــرت خداون ــا نص ــد، ب ــارزه بپردازن ــه مب ــه ب خالصان

ــه ایمــان خــود می بایســت شــک کننــد. امــام علــی )ع(  اگــر پیــروزی میســر نشــد ب
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َ
ض

َ
غ

ْ
 ال

َ
 ِســَنان

َّ
َحــد

َ
در ایــن مــورد می فرماینــد: »َمــْن أ

ــل  ــر قت ــی ب ــد توانای ــز کن ــدا تی ــرای خ ــم را ب ــرنیزه خش ــه س ــی ک ]۱۷[: کس
ِ

ــل َباِط
ْ
ال

ســردمداران باطــل پیــدا خواهــد کــرد.«

ــوا 
ُ
ْحَزن

َ
 ت

َ
ــوا َوال ِهُن

َ
 ت

َ
ــد: »َوال ــارزه می فرمای ــان در مب ــورد ایم ــم در م ی ــرآن کر ــن ق همچنی

ِمِنیــَن]۱۸[: هرگــز سســت نشــوید! و غمگیــن نگردیــد، و 
ْ

ْنُتــْم ُمؤ
ُ
 ک

ْ
 ِإن

َ
ــْون

َ
ْعل

َ ْ
ُتــُم األ

ْ
ن
َ
َوأ

یــد اگــر ایمــان داشــته باشــید.« شــما برتر

بنابرایــن داشــتن ایمــان، شــرط نصــرت خداونــد در مبــارزات اســت. امــام خامنــه ای 

یح نصــرت خداونــد در مبــارزه می فرماینــد: »مــا آنچــه کــه در قضیــه  فلســطین  در تشــر

ــدار  ــت – اقت ــکار نیس ــل ان ــرفت قاب ــن پیش ــه ای ــم – ک ــاهده می کنی ــرفت مش از پیش

روزافــزون جبهــه  مقاومــت در مقابــل جبهــه  اســتکبار و کفــر اســت کــه امــر مشــهود و 

واضحــی اســت. آنچــه در ایــن زمینــه ماحظــه می شــود، ناشــی از ایمــان بــه خــدا و 

تــوکل بــه خــدا و وارد کــردن عنصــر معنویــت در مبــارزه اســت.

ــی  ــود. آن وقت ــیب پذیر می ش ــد، آس ــراه نباش ــان هم ــر ایم ــا عنص ــارزه ب ــک مب ــر ی اگ

مبــارزه موفــق خواهــد شــد کــه در او ایمــان بــه خــدا و تــوکل بــه خــدا وجــود داشــته 

باشــد. روحیــه  دیــن را و ایمــان حقیقــی بــه وعــده  الهــی و تــوکل بــه خــدای متعــال 

ــی را  ــده  اله ــه وع ــال و ب ــدای متع ــه خ ــن ظن ب ــد؛ حس ــت کنی ــردم تقوی ــد در م را بای

ــُه َمــن 
َّ
 الل

َّ
َینُصــَرن

َ
بایــد در مــردم تقویــت کنیــد. خــدای متعــال بــه مــا می گویــد: »َول

َینُصــُرهُ«]۱۹[ )خــدا بــه کســی کــه ]دیــن[ او را یــاری می کنــد یــاری می دهــد( او بــه 

ــد متعــال صــادق اســت. مــا اگــر  ــد. خداون ــان می کن ــد؛ بی ــن را تلقیــن می کن مــا ای

بــه وظیفــه  خودمــان در ایــن راه عمــل بکنیــم، بــرای خــدا حرکــت کنیــم، بــرای خــدا 

ــب  ــروزی نصی ــک پی ــدون ش ــم، ب ــرار بدهی ــدا ق ــای خ ــدف را رض ــم، ه ــارزه کنی مب

خواهــد شــد.«]۲۰[

استقامت شرط پیروزی

در قــرآن کریــم، بارهــا مؤمنیــن بــه اســتقامت کردن توصیــه شــده اند. اســتقامت در مفهــوم 

قرآنــی آن اصطاحــی بــرای پایــداری در دیــن و مســیر حــق در برابــر کژی هاســت.]۲۱[ 

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

 امام خامنه ای در 
تشریح نصرت خداوند 
در مبارزه می فرمایند: 
»ما آنچه که در قضیه  
فلسطین از پیشرفت 
مشاهده می کنیم - که 
این پیشرفت قابل 
انکار نیست - اقتدار 
روزافزون جبهه  
مقاومت در مقابل جبهه  
استکبار و کفر است که 
امر مشهود و واضحی 
است. آنچه در این 
زمینه مالحظه می شود، 
ناشی از ایمان به خدا 
و توکل به خدا و وارد 
کردن عنصر معنویت 
در مبارزه است«.
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اهــل معرفــت تعابیــری چــون »اهــل اســتقامت« و »منزل اســتقامت« را کــه مرحلــه ای 

ین و فقهــا اســتقامت  ــه اســت بــه کار می برنــد.]۲۲[ مفســر
ّ
از مراحــل ســلوک الی الل

ــه ۱۵ ســوره شــوری،  ــل آی ــان، ذی ــروزی دانســته اند. در تفســیر مجمع البی را شــرط پی

در مــورد اســتقامت کردن، آمــده اســت: »در اجــرای فرمــان خــدا اســتقامت کــن، و 

دســت از آن بــر نــدار و بــر طبــق آن عمــل کــن.«]۲۳[

ــن  ــک دی ــاء ی ــه انبی ــرای هم ــدا ب ــد: »خ ــه می گوی ــن آی ــل همی ــی ذی ــه طباطبای عام

یع کــرده بــود، ولــی امت  هــا دو قســم شــدند یکــی نیــاکان کــه بــا علــم و اطــاع  تشــر

ــر  ــک و تحی ــه در ش ــل ها ک ــی نس ــد، و یک ــاف انداختن ــن اخت ــد، در دی و از در حس

یع کــرده  ماندنــد. بــه همیــن جهــت خــدای تعالــی تمامــی آنچــه را کــه در ســابق تشــر

یع کــرد، پــس تــو ای پیامبــر مــردم را دعــوت کــن، و چــون آن هــا  بــود بــرای شــما تشــر

ــو اســتقامت  ــه شــک، پــس ت ــا ب ــه حســد یکــی مبت ــا ب دو دســته شــدند یکــی مبت

بــورز، و بــه آنچــه مامــور شــده  ای پایــداری کــن، و هواهــای مــردم را پیــروی مکــن. 

الم در جملــه »فلذلــک« الم تعلیــل اســت. و بعضــی گفته  انــد الم بــه معنــای »الــی« 

یع  اســت و معنــای جملــه ایــن اســت کــه: پــس به ســوی همیــن دینــی کــه برایتان تشــر

یــت پایــداری نمــا. کلمــه »و اســتقم« امــر از اســتقامت  شــده دعوت کــن، و در مامور

یــق مســتقیم اســت. «]۲۴[ اســت کــه بــه گفتــه راغــب بــه معنــای مازمــت طر

ــما  ــه ش ــن ب ــد: »م ــدار داده و می فرماین ــتقامت را هش ــزوم اس ــز، ل ــه ای نی ــام خامن ام

عــرض کنــم: پیــروزی ملــت فلســطین در بازگردانــدن حــق خــود، دشــوارتر نیســت از 

پیــروزی ای کــه ملــت ایــران در ایجــاد جمهــوری اســامی در ایــران داشــت. امکانــات 

ــما  ــردم ش ــروز م ــه ام ــی ک ــود از امکانات ــر ب ــیار کم ت ــارزه، بس ــال مب ــا آن روز در ح م

ــن  ــاد، ای ــاق افت ــن اتف ــال ای ــن ح ــد – در عی ــی دارن ــاحل غرب ــا در س ــد ی ــزه دارن در غ

ــه  ــوکل ب ــت ت ــه برک ــارزه، ب ــداوم مب ــت ت ــه برک ــد؛ ب ــع ش ــد و واق ــن ش ــال ممک مح

ــم  ــن می گوی ــان. م ــام بزرگوارم ــع ام ــازم و قاط ــازم و ج ــری ع ــت رهب ــه برک ــدا، ب خ

ــد  ــگاه می کنن ــی ن ــد. بعض ــش بیای ــت پی ــن اس ــطین ممک ــورد فلس ــاق در م ــن اتف ای

ــد، پشــتیبانی غــرب را از صهیونیســت ها  ــگاه می کنن ــکا را ن ی ــه، قــدرت آمر ــه صحن ب

ــایر  ــکا و در س ی ــت ها را در آمر ــی صهیونیس ــبکه های مال ــدرت ش ــد، ق ــگاه می کنن ن

ــه  ــد ک ــان می آی ــه نظرش ــد، ب ــان را می بینن ــدرت تبلیغاتی ش ــد، ق ــم می بینن ــاط عال نق

برگردانــدن فلســطین بــه فلســطینی ها یــک امــر ناممکنــی اســت. مــن می گویــم نــه، 

ایــن امــر ناممکــن، ممکــن خواهــد شــد؛ بــه شــرط ایســتادگی و اســتقامت. خــدای 

ــتقامت الزم  «]۲۵[ اس
َ

ــْرت ِم
ُ
ــا أ َم

َ
ــَتِقْم ک ــاْدُع َواْس

َ
 ف

َ
ــک ِل

َ
ِلذ

َ
ــه: »ف ــد ک ــال می فرمای متع

اســت، ایســتادگی الزم اســت، ادامــه دادن راه الزم اســت. ایــن ادامــه دادن راه، یکــی از 

ــی  ــات  جهان ــت، تبلیغ ــای شماس ــت، هماهنگی ه ــای شماس ــش گردهمائی ه مقدمات

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

امام خامنه ای، لزوم 
استقامت را هشدار 
داده و می فرمایند: 

»من به شما عرض کنم: 
پیروزی ملت فلسطین 

در بازگرداندن حق 
خود، دشوارتر نیست 
از پیروزی ای که ملت 

ایران در ایجاد جمهوری 
اسالمی در ایران داشت. 

امکانات ما آن روز در 
حال مبارزه، بسیار 

کم تر بود از امکاناتی که 
امروز مردم شما در غزه 
دارند یا در ساحل غربی 

دارند«.
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شماست؛ افکار عمومی دنیا را این ها مسموم کردند.«]۲۶[

پی نوشت: 
]۱[ . حج / ۳۹و۴۰

]۲[ . بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران، ۱۳۵۹/۵/۱۷

]۳[ . بیانات ۱۳۶۹/۹/۱۳

]۴[ . صحیفه امام، ج ۲۱، ص۸۸

]۵[ . نساء/۷۵

]۶[ . بیانات در دیدار شرکت کنندگان در افتتاحیه ی همایش غزه ، ۱۳۸۸/۱۲/۸

]۷[ . air.ir/Saei

]۸[ . بیانات ۲۱/۰۴/۱۳۷۷

]۹[ . بیانات در دیدار جمعی از جوانان استان اردبیل ، ۱۳۷۹/۵/۵

یم ، ۱۳۷۹/۸/۹ ]۱۰[ . بیانات در مراسم اختتامیه مسابقات حفظ و قرائت قرآن کر

]11[. https://kheybar.net/?p=10504

]۱۲[ . نساء/۷۵

]۱۳[ . پیام به حجاج بیت الله الحرام، ۱۳۷۴/۲/۱۴

]۱۴[ . صحیفه امام، ج۷، ص ۲۹۳

]۱۵[ . نساء/۷۶

]۱۶[ . پیام به کنگره عظیم حج، ۱۳۸۸/۹/۵

]۱۷[ . نهج الباغه، حکمت ۱۷۴

]۱۸[ . آل عمران / ۱۳۹

]۱۹[ . حج/۴۰

]۲۰[ . بیانات در دیدار شرکت کنندگان در افتتاحیه ی همایش غزه ، ۱۳۸۸/۱۲/۸

یر والتنویر، ج ۱۱، ص ۲۸۲. ]۲۱[ . التحر

ین، ص ۴۲؛ مدارج الســالکین، ج ۲،  ]۲۲[ . الفتوحــات المکیــه، ج ۲، ص ۲۱۷؛ منازل الســائر

ص ۱۰۸.

]۲۳[ . http://air.ir/J2qc

]78n44g/http://yun.ir[ ترجمه المیزان، ج ۱۸، ص ۳۵؛ . ]۲۴[

]۲۵[ . شوری / ۱۵

]۲۶[ . بیانات در دیدار شرکت کنندگان در افتتاحیه ی همایش غزه ، ۱۳۸۸/۱۲/۸

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.
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ــانه ای و  ــای رس ــط ابزاره ــران توس ــامی ای ــه اس ــه در جامع ــت ک ــی اس ــدت زمان م

دســتگاه های تبلیغاتــی غــرب و نظــام ســلطه جهانــی تبلیــغ می شــود کــه بــا توجــه بــه 

اوضــاع نابســامان اقتصــادی مــردم ایــران و تــورم فزاینــده ای کــه در آن وجــود دارد چــرا 

ــطین  ــردم فلس ــه م ــود ب ــکات خ ــه مش ــود این گون ــا وج ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه

ــد؟ ــلیحاتی می کن ــت تس ــی از نهضــت آن حمای ــی و حت کمــک مال

القــاء ایــن نــوع تبلیغــات بــه مــردم ایــران هــر چنــد هدفــی جــز تأمیــن امنیــت پایــدار 

یســتی و  یــم جعلــی صهیونیســتی و تــداوم سیاســت های توســعه طلبانه ترور رژ

یــم در منطقــه از ســوی نظــام ســلطه جهانــی و جلوگیــری از پیــام  تجاوزکارانــه ایــن رژ

ــر  ــا ب ــدارد، ام ــه ن ــلمان منطق ــل مس ــداری مل ــران در بی ــامی ای ــاب اس ــی انق جهان

ــرا در  ــی غرب گ ــای سیاس یان ه ــا جر ــه و ی ــائل منطق ــه مس گاه ب ــاآ ــردم ن ــی از م بخش

ــران تأثیراتــی داشــته اســت. ای

ــد  ــر مجی ــا »دکت ــژه ای ب ــوی وی ــئله گفت وگ ــن مس ــح ای ــن و توضی ــت تبیی ــه جه ب

ــم. در  ــام داده ای ــه انج ــائل منطق ــناس مس ــگر و کارش ــنده، پژوهش ــاج«، نویس صفات

ادامــه متــن گفت وگــو تقدیــم می گــردد:

خیبر: ضرورت دفاع و حمایت از فلسطین چیست؟

حمایتازفلسطینبرگرفتهازآیاتوروایاتاست اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

مدت زمانی است که 
در جامعه اسالمی 
ایران توسط ابزارهای 
رسانه ای و دستگاه های 
تبلیغاتی غرب و 
نظام سلطه جهانی 
تبلیغ می شود که 
چرا جمهوری اسالمی 
ایران با وجود این گونه 
مشکالت خود به مردم 
فلسطین کمک مالی 
و حتی از نهضت آن 
حمایت تسلیحاتی 
می کند؟



اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

دستور نورانی 
امیرالمؤمنین علی بن 
ابی طالب )ع( مبنی بر 

اینکه »همواره با خصم 
ظالم بجنگید و یار و 
یاور مظلوم باشید« 

همواره بر تارک عالم 
می درخشد و بیانگر 
تعالی اصول حقوقی 
اسالم و حقانیت این 

نظام حقوقی می باشد.
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ملــت ایــران ملتــی اســت مســلمان. نظــام برگرفتــه از اراده ملــی ایــن ملــت نیــز نظامــی 

اســت اســامی و برگرفتــه از آموزه هــای دینــی و قرآنــی. بنابرایــن جمهــوری اســامی 

ایــران بنابــر اصــول منــدرج در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ضــروری اســت در 

ــرآن  ــژه ق ــه وی ــی ب ــای دین ــه آموزه ه ــود ب ــی خ ــی و خارج ــت گذاری های داخل سیاس

مجیــد تمســک جویــد. قضیــه فلســطین و حمایــت جمهــوری اســامی ایــران از ملت 

مســلمان آن نیــز بخشــی از آن می باشــد. قــرآن مجیــد در آیــات متعــددی بــر حمایــت 

یــده اســت کــه بــه چنــد مــورد آن اشــاره می کنــم: کیــد ورز از ملــل مظلــوم تأ

ِرُجــوا 
ْ

خ
ُ
ذیــَن أ

َّ
ــٌر ال دی

َ
ق

َ
ْصِرِهــْم ل

َ
ــَه َعلــی  ن

َّ
 الل

َّ
ِلُمــوا َو ِإن

ُ
ُهــْم ظ

َّ
ن
َ
 ِبأ

َ
ــون

ُ
ل

َ
ذیــَن ُیقات

َّ
 ِلل

َ
ِذن

ُ
»أ

ــْم  ُه
َ

ــاَس َبْعض ــِه النَّ
َّ
ــُع الل

ْ
ــْو ال َدف

َ
ــُه َو ل

َّ
ــا الل َن بُّ ــوا َر

ُ
ول

ُ
 َیق

ْ
ن

َ
 أ

َّ
ــقٍّ ِإال ــِر َح ْی

َ
ــْم ِبغ ــْن ِدیاِرِه ِم

 َو 
ً
ثیــرا

َ
ــِه ک

َّ
ــُر فیَهــا اْســُم الل

َ
ک

ْ
 ُیذ

ُ
 َو َمســاِجد

ٌ
ــوات

َ
 َصواِمــُع َو ِبَیــٌع َو َصل

ْ
َمــت

ِّ
ُهد

َ
ِبَبْعــٍض ل

ــِویٌّ َعزیــٌز]۱[؛ ایــن آیــه علــت اذن در جهــاد را 
َ

ق
َ
ــَه ل

َّ
 الل

َّ
ــُه َمــْن َیْنُصــُرهُ ِإن

َّ
 الل

َّ
َیْنُصــَرن

َ
ل

»مظلومیــت« و مــورد ظلــم قــرار گرفتــن و اخــراج از کاشــانه و آواره ســاختن مؤمنــان 

ــد.« ــتمگران می دان ــوی س ــود از س ــن خ از وط

ذیــَن 
َّ
ــی ال

َ
 َعل

ُ
ــبیل َمــا السَّ

َّ
 ِإن

ٍ
ْیِهــْم ِمــْن َســبیل

َ
 مــا َعل

َ
ولِئــک

ُ
أ

َ
ِمــِه ف

ْ
ل

ُ
 ظ

َ
َتَصــَر َبْعــد

ْ
َمــِن ان

َ
»َو ل

ــم]۲[ :  لی
َ
ــذاٌب أ ــْم َع ُه

َ
 ل

َ
ــک ولِئ

ُ
ــقِّ أ َح

ْ
ــِر ال ْی

َ
ْرِض ِبغ

َ ْ
ــی األ  ِف

َ
ــون

ُ
ــاَس َو َیْبغ  النَّ

َ
ــون ِلُم

ْ
َیظ

کســانی کــه بعــد از آنکــه مــورد ظلــم قــرار گرفتنــد، یــاری بطلبنــد، ایــرادی بــر آنــان 

نیســت، ایــراد و مجــازات بــر کســانی اســت کــه بــه مــردم ســتم می کننــد و در زمیــن 

ــد.« ــم روا می دارن ــق ظل ــه ناح ب

ــاِء َو  س ــاِل َو النِّ ج ــَن الرِّ َعفیَن ِم
ْ

ــَتض ُمْس
ْ
ــِه َو ال

َّ
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ِ
ــبیل ــی  َس  ف
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ُ
ک
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َ
 ل

ْ
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َ
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َّ
َیــِة الظ ْر

َ
ق

ْ
ِرْجنــا ِمــْن هــِذهِ ال

ْ
خ

َ
نــا أ بَّ  َر

َ
ــون

ُ
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ُ
ذیــَن َیق

َّ
ــداِن ال

ْ
ِول

ْ
ال

]۳[: چــرا در راه خــدا و بــرای رهایــی 
ً
صیــرا

َ
 ن

َ
ــک

ْ
ن

ُ
د

َ
نــا ِمــْن ل

َ
 ل

ْ
ــا َو اْجَعــل  َوِلیًّ

َ
ــک

ْ
ن

ُ
د

َ
ِمــْن ل

ــکار  ــده اند[ پی ــف ش ــتمگران تضعی ــت س ــه دس ــه ]ب ــی ک ــان و کودکان ــردان و زن م

ــن  ــا را از ای ــروردگار م ــد: پ ــه می گوین ــتمدیده ای[ ک ــراد ]س ــان اف ــد؟! هم نمی کنی

پرســتی  شــهر )مکــه( کــه اهلــش ســتمگرند، بیــرون ببــر، و از طــرف خــود بــرای مــا سر

قــرار ده و از جانــب خــود، یــارو یــاوری بــرای مــا تعییــن فرمــا.«

ــادی  ی ــفارش ز ــز س ــام( نی ــن )علیهم الس ــه معصومی ــوی)ص( و ائم ــنت نب در س

ــد و  ــا تهدی ــه ب ــن کــه در اســام، مســئولیت مقابل ــن امــر شــده اســت؛ چــه ای ــه ای ب

ــد و  ــل تهدی ــر عوام ــه، در براب ــد یکپارچ ــه بای ــت ک ــی اس ــه ای همگان ــاب وظیف ارع

ــند. ــم باش ــم ظال ــد و خص ــاع کنن ــوم دف ــتند و از مظل ــاب بایس ارع

ــا  ــواره ب ــه »هم ــر اینک ــی ب ــب )ع( مبن ــن ابی طال ــی ب ــن عل ــی امیرالمؤمنی ــتور نوران دس

خصــم ظالــم بجنگیــد و یــار و یــاور مظلــوم باشــید« همــواره بــر تــارک عالم می درخشــد 

و بیانگــر تعالــی اصــول حقوقــی اســام و حقانیــت ایــن نظــام حقوقــی می باشــد.
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ــر  ــی ه ــاد دادخواه ی ــس فر ــر ک ــود: »ه ــز فرم ــام )ص( نی ــأن اس ــر عظیم الش پیامب

ــاری  ــه ی ــلمین را ب ــه مس ــنود ک ــلمان ـ را بش ــا غیرمس ــلمان ی ــم از مس ــی ـ اع مظلوم

می طلبــد، امــا بــه کمــک او نشــتابد، مســلمان نیســت.« و در روایــت دیگــر فرمــود: 

یــن صدقه هــا اســت.« براســاس  یــن و بافضیلت تر »یاری نمــودن ضعیفــان، بهتر

بعضــی از روایــات دیگــر، مســلمانان بایــد بــه حــل معضــات و گره گشــایی یکدیگــر 

اهتمــام ورزنــد و در ایــن راســتا تــاش کننــد؛ وگرنــه از زمــره مســلمان واقعــی خــارج 

هســتند.

ــر اســاس اصــول و  ــه اساســی توجــه کــرد: ب ــه چنــد نکت ــد ب ــز بای از جهــت دیگــر نی

مبانــی اســام، جامعــه اســامی پیکــره واحــدی اســت و مســلمین نمی تواننــد در قبال 

ــَح  ْصَب
َ
ــْن أ ــد: »َم ــام )ص( می فرمای ــر اس ــند. پیامب ــاوت باش ــلمانان بی تف ــایر مس س

ــِلِمیَن  ُمْس
ْ
ل

َ
ــا ل ــاِدی َی  ُیَن

ً
ــا ــِمَع َرُج ــْن َس ــْم َو َم ــَس ِمْنُه ْی

َ
ل

َ
ــِلِمیَن ف ُمْس

ْ
ــوِر ال ُم

ُ
ــُمّ ِبأ  َیْهَت

َ
ال

ْیــَس ِبُمْســِلم .« و »مثــل المؤمنیــن فــی تواّدهــم و تراحمهــم و تعاطفهــم 
َ
ل

َ
ــْم ُیِجْبــُه ف

َ
ل

َ
ف

کمثــل الجســد، اذا اشــتکی بعضهــم تداعــی ســائرهم بالســهر و الحمــی«: حکایــت 

ــی از  ــی یک ــت؛ وقت ــر اس ــک پیک ــای ی ــون اعض ــی، چ ــتی و مهربان ــان در دوس مؤمن

آن هــا رنجــور شــود، دیگــران بــه مراقبــت و حمایــت از او همداســتان می شــوند.»]۴[

ایــن همبســتگی عمیــق اســامی، تعــاون اســامی را نیــز بــه همــراه دارد؛ بدیــن معنــا 

کــه مســلمانان در کلیــه امــور و شــئون مشــترک اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی خود، 

موظــف بــه همــکاری و همیــاری یکدیگرنــد. تعالیــم مذکــور در چارچــوب عقیــده و 

ــرب  ــا مغ ــرق ت ــامی را ـ از مش ــت اس ــه ام ــت و مجموع ــاز اس ــیار کارس ــان، بس ایم

ــد. ــد می ده ــر پیون ــه یکدیگ ــبیح ب ــای تس ــون دانه ه ــم ـ همچ عال

اصــول و قوانیــن نظــام و انقــاب اســامی، ناشــی از آموزه هــای دیــن مبیــن اســام 

ــی  پای ــه بر ــر ب ــود را منحص ــداف خ ــون، اه ــکل گیری تاکن ــدو ش ــذا از ب ــت؛ ل اس

حکومــت اســامی در ایــران نکــرده اســت؛ بلکــه خــود را موظــف بــه آزادی و بیــداری 

ــق  ــاس تحق ــد. براس ــان می دان ــوق آن ــت از حق ــان و حمای ــوم جه ــل مظل ــایر مل س

عملــی حاکمیــت ملــی، دولــت بــه نمایندگــی از تمــام افــراد مــردم، موظــف بــه ایفــای 

»تعهــد برادرانــه نســبت بــه همــه مســلمانان« اســت. بــه همیــن جهــت، ضمــن آن کــه 

»موظــف اســت سیاســت کلــی خــود را بــر پایــه ائتــاف و اتحــاد ملــل اســامی قــرار 

دهــد« در اعمــال سیاســت خارجــی، »دفــاع از همــه مســلمانان« را بایــد وجهــه همت 

یــغ  ــر ایــن اســاس جمهــوری اســامی ایــران، حمایت هــای بی در خــود ســازد.]۵[ ب

ــای  ــی ـ از ملت ه ــرایط بین الملل ــات و ش ــد امکان ــود را ـ در ح ــوی خ ــادی و معن م

یقــای جنوبــی،  مظلــوم بــه عمــل آورده اســت )ماننــد حمایــت از مــردم ســتمدیده آفر

از مســلمانان بوســنی ـ هرزگویــن، افغانســتان، قفقــاز، لبنــان و فلســطین و ...(.

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

اصول و قوانین نظام و 
انقالب اسالمی، ناشی 
از آموزه های دین 
مبین اسالم است؛ 
لذا از بدو شکل گیری 
تاکنون، اهداف خود 
را منحصر به برپایی 
حکومت اسالمی در 
ایران نکرده است؛ بلکه 
خود را موظف به آزادی 
و بیداری سایر ملل 
مظلوم جهان و حمایت 
از حقوق آنان می داند.



اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

هدف صهیونیسم 
جهانی نابودی کامل 
اسالم ناب است به 

همین جهت دشمنی 
این رژیم جعلی محدود 

به فلسطین نمی شود؛ 
اما در حال حاضر به 

جهت توجه صهیونیسم 
جهانی به سرزمین 

فلسطین این ملت و 
سرزمین موضوعیت 

پیدا می کند.
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خیبــر: حمایــت از فلســطین از جهــت سیاســت های بین الملــل چــه فایــده 

و ســودی بــرای جمهــوری اســامی ایــران دارد؟

ــی  ــت و تمام ــام اس ــان اس ــه جه ــه هم ــوط ب ــرائیل مرب ــکل اس ــه مش ــا ک از آنج

ــتقل و  ــت مس ــکیل دول ــطین و تش ــت فلس ــات مل ــد، نج ــد می کن ــلمانان را تهدی مس

طــرد و نابــودی اســرائیل، پیوســته مــورد اهتمــام مســئوالن، مــردم و نظــام جمهــوری 

ــواع حمایت هــای  ــی و ان ــر قانون ــوده اســت و در ایــن جهــت، تدابی ــران ب اســامی ای

ــی  ــم جهان ــدف صهیونیس ــت. ه ــه اس ــورت گرفت ــی و... ص ــوی، تبلیغات ــی، معن مال

ــی  ــم جعل ی ــن رژ ــمنی ای ــت دش ــن جه ــه همی ــت ب ــاب اس ــام ن ــل اس ــودی کام ناب

محــدود بــه فلســطین نمی شــود؛ امــا در حــال حاضــر بــه جهــت توجــه صهیونیســم 

ــد. ــدا می کن ــت پی ــرزمین موضوعی ــت و س ــن مل ــطین ای ــرزمین فلس ــه س ــی ب جهان

خیبــر: قانــون و سیاســت حمایــت از مــردم فلســطین در جمهــوری اســامی 

ایــران بــر چــه اســاس و معیارهایــی می باشــد؟

قانــون حمایــت از انقــاب اســامی مــردم فلســطین )مصــوب ۶۹/۲/۱۹ مجلــس 

ــن  ــطین را چنی ــردم فلس ــت از م ــت حمای ــی سیاس ــوط اصل ــامی( خط ــورای اس ش

مقــرر داشــته اســت:

1- اعتقــاد بــر تعلــق فلســطین بــه ملــت فلســطین و غاصب بــودن اســرائیل و حمایــت 

ــه خویــش بــه 
ّ

از مــردم ســتمدیده، آواره و مبــارز فلســطین تــا رســیدن بــه حقــوق حق

هــر نحــو ممکــن )مــاده ۱(؛

2- تشــکیل صنــدوق کمک هــای انســانی جهــت حمایــت از مــردم فلســطین، آوارگان 

ــطینی؛ و مبارزان فلس

3- حمایــت معنــوی و مــادی از خانــواده شــهدا، جانبــازان، اســرا و مفقــودان 

ســرزمین های اشــغالی بــه وســیله بنیــاد شــهید؛

4- اعطای بورس تحصیلی دانشگاهی به داوطلبان فلسطینی؛

5- تشــکیل کمیتــه دائــم نظــارت بــر اجــرا، پیگیــری و هماهنگی هــای الزم نســبت بــه 

امــور فلســطین و ارائــه گــزارش بــه مجلــس شــورای اســامی؛

ــر برون مــرزی از ســوی ســازمان های مربــوط )وزارت  ــی مؤث 6- حمایت هــای تبلیغات

فرهنــگ و ارشــاد اســامی و ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی(

ــت  ــز دول ــن و مرک ــوان موط ــه عن ــدس« ب ــمیت »بیت المق ــنهاد رس ــن و پیش 7- تعیی

ــامی؛ ــورهای اس ــه کش ــطین ب ــد فلس ــامی در تبعی اس

ــه  ــه تمــام مؤسســات و شــرکت های وابســته ب ــم رابطــه اقتصــادی نســبت ب ی 8- تحر

ــان. ــطح جه ــت ها در س صهیونیس
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پی نوشت:
]1[. حج )۲۲(، آیه ۴۰ و ۳۹

]2[. شوری )۴۲(، آیه ۴۲ و ۴۱

]3[. نساء)۴(، آیه ۷۵

]4[. نهج الفصاحه، ش۲۷۱۲

]5[. قانون اساسی، اصول۶،۱۱،۵۶،۱۵۳

گاهــی بیشــتر ر.ک. جهــان اســام از دیــدگاه امــام خمینــی، مؤسســه نشــر آثــار امــام  ]6[. بــرای آ

خمینــی، فلســطین از دیــدگاه امــام خمینــی، مؤسســه نشــر آثــار امــام خمینــی.

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.
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شهید سید محمد حسینی بهشتی

ــه  ــود ک ــام )ره( ب ــرت ام ــگی حض ــار همیش ــتمدار و ی ــه، سیاس ــتی فقی ــهید بهش ش

ــت.  ــر می داش ــتین گام ب ــام راس ــق اس ــاب، در راه تحق ــد از انق ــل و بع ــواره قب هم

ــارز  ــات ب ــورد از صف ــوان دو م ــه عن ــوان ب ــی را می ت ــتیزی و عدالت خواه ــتکبار س اس

ــه  ــرائیل توج ــطین و اس ــغال فلس ــأله اش ــه مس ــان ب ــرد. ایش ــام ب ــد ن ــه مجاه ــن فقی ای

ــژه ای  ــه ایــن امــر مهــم اهتمــام وی ــا خــارج از کشــور ب ــژه ای نمــوده و در داخــل ی وی

ــتند. داش

شــهید بهشــتی بــه موضــوع فلســطین بــه عنــوان مشــکل جهــان عــرب نــگاه نمی کــرد 

ــرای  ــواره ب ــان هم ــت. ایش ــام می دانس ــان اس ــکل جه ــانی را مش ــه انس ــن فاجع و ای

بهبــود وضــع مــردم فلســطین تــاش کــرده و حتــی در زمانــی کــه در هامبــورگ حضــور 

ــهید  ــدر و ش ــی ص ــام موس ــق ام ی ــع آوری و از طر ــدی را جم ــای نق ــت، کمک ه داش

ــد فلســطینی می رســاند. ــه مــردم نیازمن چمــران ب

»رحیــم کمالیــان« شــاگرد و همــراه شــهید بهشــتی در آلمــان، در این بــاره می گویــد: »او 

همیشــه توصیــه می کــرد کــه حتــی شــده، درصــد مختصــری از هزینه هــای دانشــجویی 

ــای  ــم و پول ه یزی ــطین بر ــوص فلس ــدوق مخص ــم و آن را در صن ــی کنی را صرفه جوی

جمــع آوری شــده را بــرای رفــع نیازهــای مــردم فلســطین اختصــاص بدهیــم.

اولین یهودیانی که وارد علمایمبارز:شهیدبهشتیوشهیدمفتح
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

شهید بهشتی به 
موضوع فلسطین به 
عنوان مشکل جهان 
عرب نگاه نمی کرد و 
این فاجعه انسانی را 
مشکل جهان اسالم 

می دانست. ایشان 
همواره برای بهبود 

وضع مردم فلسطین 
تالش کرده و حتی در 
زمانی که در هامبورگ 

حضور داشت، 
کمک های نقدی را 

جمع آوری و از طریق 
امام موسی صدر و 

شهید چمران به مردم 
نیازمند فلسطینی 

می رساند.



اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

برای شهید مفتح 
همچون سایر یاران 
و شاگردان امام )ره( 
مسائل جهان اسالم 
خصوصاً فلسطین 
از اهمیت بسزایی 
برخوردار بود. او حتی 
بعد از آزادی از زندان، 
شروع به جمع آوری 
کمک های نقدی برای 
شیعیان لبنان می کند.
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ایشــان ایــن موضــوع را در انجمن هــای اســامی بــه قــدری خــوب توجیــه می کردنــد 

یــکا و  کــه دانشــجویان گــوش داده و عمــل می کردنــد. همــه انجمن هــای اســامی آمر

اروپــا کــه جــزو اتحادیــه انجمن هــای اســامی بودنــد، ایــن وجوهــات را جمــع آوری 

و صــرف مســائل فلســطین می کردنــد.«]1[

یه و لبنــان  عــاوه بــر ایــن شــهید بهشــتی بــه کشــورهای مختلــف اســامی مثــل ســور

ــن  ــی همی ــه عبارت ــتند. ب ــدار داش ــطینی دی ــارز فلس ــای مب ــا گروه ه ــوده و ب ــفر نم س

ــود.]2[ ــدر می ش ــی ص ــام موس ــا ام ــان ب ــنایی ایش ــه آش ــر ب ــفرها منج س

مرحــوم شــهید بهشــتی در ســخنرانی های خــود نیــز بــه مســأله فلســطین اشــاره نمــوده 

و دولــت پهلــوی را دربــاره حمایــت از اســرائیل مــورد ســرزنش قــرار مــی داد. همیــن 

امــر باعــث شــده بــود تــا ســاواک نســبت بــه او حســاس شــود.

ــن  ــز چنی ــهید عزی ــن ش ــاره ای ــاواک درب ــده از س ــت آم ــه دس ــناد ب ــی از اس در برخ

ــن  ــد ضم ــی می باش ــدار خمین ــروه طرف ــر گ ــه رهب ــوق ک ــرده ف ــت: »نام ب ــده اس آم

ــر اعــراب  ــال جنــگ اخی ــران در قب ــه و سیاســت ای بحــث پیرامــون اوضــاع خاورمیان

و اســرائیل اظهــار داشــت: مــا همیشــه معتقــد بودیــم کــه رهبــران ایــران بــه اســرائیل 

یــه ماســت.  کمــک خواهنــد کــرد و اخبــاری کــه بــه دســتمان رســیده نیــز مؤیــد نظر

ــه از آن  ــده ک ــی زده ش ــک پل هوائ ــرائیل ی ــران و اس ــن ای ــه بی ــم ک ــاع یافتی ــرا اط ی ز

ــود. ــل می ش ــرائیل حم ــه اس ــکا، ب ی ــای آمر ــایر کمک ه ــلحه و س ــق اس ی طر

مشــارالیه کــه از روحانیــون طرفــدار خمینــی می باشــد، پیرامــون جنــگ اخیــر اعــراب 

ــوند،  ــد نش ــر متح ــا یکدیگ ــامی ب ــه دول اس ــی ک ــا زمان ــته ت ــار داش ــرائیل اظه و اس

یــرا وقتــی دول اســامی از پشــت بــه اعــراب خنجــر  هیچــگاه پیــروز نخواهنــد شــد. ز

ــارالیه  ــوند. مش ــق ش ــراب موف ــه اع ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــور می ت ــد، چط می زنن

یــکا از ایــران و یــا ترکیــه  همچنیــن اظهــار داشــته، اســرائیل تــا زمانــی کــه اســتعمار آمر

و اردن و عربســتان ســعودی خــارج نشــود، شکســت نخواهــد خــورد.«]3[

شهید محمد مفتح

ــوزه و  ــدت ح ــوان روز »وح ــا عن ــهادت او را ب ــالروز ش ــردم س ــه م ــح ک ــهید مفت ش

دانشــگاه« می شناســند از دیگــر عالمــان مجاهــد زمــان انقــاب اســامی اســت کــه 

بــه پیــروی از اســتاد خویــش امــام خمینــی )ره(، همــواره در حــال مبــارزه بــا اســتکبار 

یــان خــود دانســته و  و ظلــم بــود. تــا جایــی کــه منافقــان حضــور روشــنگر او را بــه ز

او را شــهید کردنــد.

بــرای شــهید مفتــح همچــون ســایر یــاران و شــاگردان امــام )ره( مســائل جهان اســام 

ــد از آزادی از  ــی بع ــود. او حت ــوردار ب ــزایی برخ ــت بس ــطین از اهمی  فلس
ً
ــا خصوص

ــد. ــان می کن ــیعیان لبن ــرای ش ــدی ب ــای نق ــع آوری کمک ه ــه جم ــروع ب ــدان، ش زن
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شــیعیانی کــه در اثــر حملــه اســرائیل، متحمــل خســارات جبران ناپذیــری شــده بودنــد. 

ــای  ــع کمک ه ی ــی توز ــر چگونگ ــک ب ــه و از نزدی ــان رفت ــه لبن ــود ب ــه خ ــی ک ــا جای ت

ــد.]4[ ــارت می کن ــی نظ مردم

جالــب اســت بدانیــد کــه قطعنامــه اولیــن روز قــدس در 1358ه.ش را شــهید مفتــح 

ــادی اشــاره می کننــد کــه  ی ــه مــوارد مهــم ز نوشــته اســت. ایشــان در ایــن قطعنامــه ب

دو مــورد آن عبارتنــد از:

- مــا پشــتیبانی خــود را از آرمان هــای ملــت فلســطین کــه آزاد کــردن قــدس یکــی از 

یــم کــه جهــت  آن هاســت، اعــام داشــته و بــه تجربــه انقــاب پیــروز خویــش امیدوار

 اســامی شــود.
ً
مبــارزه بــرای فلســطین، کامــا

ــر- ــوس »کارت ــرارداد منح ــه ق ــطین از جمل ــع فلس ــه مناف ــرارداد علی ــه ق ــا هرگون - م

ــم. ]5[ ــوم می نمایی  محک
ً
ــدیدا ــادات-بگین« را ش س

پی نوشت:
]1[. http://yun.ir/l1o2v6

]2[. http://yun.ir/ylj3eb

]3[. http://yun.ir/0wxbk8

]4[. http://yun.ir/b9fted

]5[. http://yun.ir/0iiw

گاه نامه تحلیلی - تبیینی خیبر | شماره دوم | خرداد 1399| صفحه 110





اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

مسلمانان سال ها 
بدون اعتماد به نفس 

اسیر حکومت های 
خود و مستکبرین 

جهانی شده بودند و 
نمی توانستند در عرصه 

بین الملل عرض اندام 
کرده و قدرت خود را به 

رخ بکشند.
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ــام روز  ــا اع ــی ب ــی )ره( در پیام ــام خمین ــل، ام ــال قب ــی 41 س ــال ۱۳۵۸ یعن س

یــن جمعــه مــاه مبــارک رمضــان را  جهانــی قــدس، از همــه مســلمانان خواســتند آخر

یــم جعلــی اســرائیل اعــام  بــه خیابان هــا آمــده و ضمــن حمایــت از فلســطین، از رژ

برائــت نمــوده و اینگونــه یــک روز را بــه عنــوان روز جهانــی قــدس انتخــاب نمودنــد 

کــه اکنــون پــس از گذشــت ۴۰ ســال از ایــن واقعــه، مســلمانان جهــان هــر ســاله بــا 

یــم  شــعارهای گوناگــون در ایــن روز، از آرمــان فلســطین حمایــت کــرده و اعمــال رژ

ــر اســت. ــی نظی ــوع خــود ب ــد کــه در ن صهیونیســتی را محکــوم می کنن

ــه نفــس اســیر حکومت هــای  ــدون اعتمــاد ب بدیــن جهــت کــه مســلمانان ســال ها ب

ین جهانــی شــده بودنــد و نمی توانســتند در عرصــه بین الملــل  خــود و مســتکبر

ــلمانان  ــرای مس ــدس ب ــند. روز ق ــه رخ بکش ــود را ب ــدرت خ ــرده و ق ــدام ک ــرض ان ع

جهــان علی رغــم اختافــات مذهبــی کــه در بیــن آن هــا وجــود دارد، محــور وحــدت 

ــم  ی ــت رژ ــه محکومی ــر، ب ــار یکدیگ ــنی در کن ــیعه و س ــن روز ش ــت و در ای ــرار گرف ق

یف کــه متعلــق  صهیونیســتی پرداختــه و از ســرزمین فلســطین و همچنیــن قــدس شــر

ــد. ــت می کنن ــت حمای ــطین اس ــردم فلس ــلمانان و م ــه مس ب

قدس، قبله اول و محور وحدت مسلمانان

یف  ــی در مــورد قــدس شــر ــه بحــث روز قــدس، شایســته اســت نکات قبــل از ورود ب

روزقدسمحوروحدتدرجهاناسام
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گفتــه شــود. قــدس اولیــن قبلــه مســلمین بــوده و از ایــن جهت بــرای مســلمین مقدس 

و محتــرم اســت. پیامبــر اکــرم )ص( از زمانــی کــه بــه رســالت رســیدند، تــا هفــده مــاه 

پــس از هجــرت بــه مدینــه به ســوی مســجداالقصی نمــاز می خواندنــد و در ســال دوم 

ــه در  ــت. قبل ــر یاف ــه تغیی ــه کعب ــدس ب ــلمانان از بیت المق ــه مس ــه قبل ــود ک ــرت ب هج

اســام محــوری اســت کــه بــه مســلمانان وحــدت رویــه می دهــد.

همــه مســلمانان بــه یــک ســمت عبــادت کــرده و نظــم و وحــدت مســلمین در عبادت 

ــد. از ایــن رو، قبلــه در  ــه آن قبلــه می گوین ــه شــده اســت کــه ب ــه یــک جهــت دوخت ب

ــوب  ــاال محس ــت ب ــأن و منزل ــدس و دارای ش ــگاه مق ــک جای ــامی، ی ــم اس مفاهی

ــاک  ــرای آن هــا دردن ــن راســتا، اشــغال قــدس و قبلــه اول مســلمین ب می گــردد. در ای

ــه  ــرار گرفت ــرای آزادی آن ق ــه ب ــای مبارزه طلبان ــور حرکت ه ــت مح ــن جه ــوده و بدی ب

اســت.

قدس، نماد هویت و سومین مسجد مقدس در اسام

در روایــات اســامی از مســجداالقصی بــه عنــوان ســومین مســجد مقدس در اســام، 

پــس از مســجدالحرام و مســجدالنبی یــاد شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه مســلمین 

ــی  ــدس بخش ــن ق ــت و همچنی ــد اس ــه خداون ــه، خان ــد از کعب ــجد بع ــد مس معتقدن

از هویــت مســلمانان اســت کــه دشــمن بــا غصــب آن قصــد دارد آن را از مســلمانان 

ــامی  ــای اس ــایر ارزش ه ــزی س ــه مرک ــدم و نقط ــط مق ــدس خ ــی ق ــرد و از طرف بگی

ــلمانان  ــت و مس ــد رف ــن خواه ــزی از بی ــه مرک ــن نقط ــدس، ای ــب ق ــا غص ــت، ب اس

ــد داد.  ــه اعتقاداتشــان را از دســت خواهن یکــی از وزنه هــای هویتــی و شــکل دهنده ب

ــم صهیونیســتی  ی ــه رژ ــارزه علی ــرای مب ــز محــور وحــدت مســلمین ب ــن نی ــن ای بنابرای

قــرار گرفتــه اســت.

وحدت و روز قدس در کام امام خمینی )ره(

منظومــه فکــری حضــرت امــام در مــورد وحــدت اســامی، باعــث شــد ایشــان روز 

ــات و  ــد. آی ــام نماین ــلمین اع ــدت مس ــطین و وح ــت از فلس ــدس را روز حمای ق

روایــات بســیاری در مــورد وحــدت نقــل شــده اســت کــه محــور اقدامــات امــام )ره( 

قــرار گرفتــه و چنــد مــورد آن بدیــن شــرح اســت:
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یســمان خــدا چنــگ زنیــد، و پراکنــده نشــوید؛ و نعمــت خــدا را بــر خــود یــاد کنید  ر

 آنــگاه کــه دشــمنان )یکدیگــر( بودیــد، پــس میــان دل هــای شــما الفــت انداخــت، 
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همه مسلمانان به یک 
سمت عبادت کرده و 
نظم و وحدت مسلمین 
در عبادت به یک جهت 
دوخته شده است که 
به آن قبله می گویند. از 
این رو، قبله در مفاهیم 
اسالمی، یک جایگاه 
مقدس و دارای شأن 
و منزلت باال محسوب 
می گردد.
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تا به لطف او برادران هم شدید.

«]۲[ : و چون 
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کســانی مباشــید کــه پــس از آن کــه دالیــل آشــکار برایشــان آمــد، پراکنــده شــدند و بــا 

هــم اختــاف پیــدا کردنــد.
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 الد

ُ
یــد ــن ُیِر ــم مَّ

ُ
ِمنک

درکار )جنــگ و بــر ســر غنایــم( بــا یکدیگــر بــه نــزاع پرداختیــد؛ و پــس از آن کــه آنچــه 

را دوســت داشــتید )یعنــی غنایــم را( بــه شــما نشــان داد، نافرمانــی نمودیــد. برخــی از 

شــما دنیــا را و برخــی از شــما آخــرت را می خواهــد.

آیــات دیگــری نظیــر آیات ســوره النســاء/۷۱، انعــام/۱۵۹، انفــال/۴۳، انفــال/۴۶، 

ــدت  ــر وح ــف/۴ ب ــروم/۳۱ ـ ۳۲ و الص ــون/۵۲، ال ــاء/۹۲، مؤمن ــه/۳۶، انبی توب

کیــد کــرده و لــزوم آن را شــرح داده اســت کــه ســند حضــرت امــام و دیگــر  مســلمین تأ

یــن معتقــد بــه وحــدت اســت. متفکر

ــام روز  ــا اع ــادق )ع( ب ــام ص ــی از ام ــق روایت ــر طب ــی )ره( ب ــام خمین ــن ام همچنی

قــدس، بــه کار مســلمانان اهمیــت داده و بــه کمــک مســلمین جهــان، علی الخصوص 

ــوِر  ُم
ُ
ــمُّ ِبأ  َیْهَت

َ
ــَح ال ْصَب

َ
ــْن أ ــد: »َم ــادق)ع( می فرماین ــام ص ــتافتند. ام ــطین ش فلس

ْیــَس 
َ
ل

َ
ــْم ُیِجْبــُه ف

َ
ل

َ
ُمْســِلِمیَن ف

ْ
ل

َ
 ُیَنــاِدی َیــا ل

ً
ْیــَس ِمْنُهــْم َو َمــْن َســِمَع َرُجــا

َ
ل

َ
ُمْســِلِمیَن ف

ْ
ال

ِبُمْســِلم .«]۴[ : امــام صــادق )ع( بــه نقــل از رســول خــدا )ص( فرمودنــد: کســی کــه 

صبــح کنــد و اهمیتــی بــه کارهــای مســلمانان ندهــد او از آنــان نیســت و کســی کــه 

یــاد کمک خواهــی از مســلمانان را ســر دهــد و پاســخش  صــدای مــردی بشــنود کــه فر

را ندهــد مســلمان نیســت.

هفت صد میلیون متفّرق

ــه  ــد: »برنام ــرائیل می فرماین ــل اس ــدت در مقاب ــر وح ــد ب کی ــن تأ ــی ضم ــام خمین ام

مــا برنامــه اســام اســت، وحــدت کلمــه مســلمین اســت، اتحــاد ممالــک اســامی 

اســت، بــرادری بــا جمیــع فــرق مســلمین اســت در تمــام نقــاط عالــم، هم  پیمانــی بــا 

تمــام دَول اســامی اســت در سراســر جهــان؛ مقابــل صهیونیســت، مقابــل اســرائیل، 

ــتعمارطلب.«]۵[ ــل دَول اس مقاب

ــون  ــد میلی ــلمین هفت ص ــت مس ــد: »جمعّی ــری می فرماین ــخنرانی دیگ ــان در س ایش

ــد، حــدود  ــرادری بدهن ــون متفــّرق ... اگــر ... دســت ب ــا هفت صــد میلی اســت؛ اّم

و ثغورشــان را حفــظ کننــد ... در کلمــه توحیــد کــه مشــترک مــا بیــن همــه اســت ... 

ــد.«]۶[  ــدا نمی کن ــع پی ــطین طم ــر فلس ــود ب ــر یه ــد، دیگ ــه کنن ــد کلم ــم توحی ــا ه ب

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

امام خمینی ضمن تأکید 
بر وحدت در مقابل 

اسرائیل می فرمایند: 
»برنامه ما برنامه اسالم 

است، وحدت کلمه 
مسلمین است، اتحاد 
ممالک اسالمی است، 
برادری با جمیع فرق 

مسلمین است در تمام 
نقاط عالم، هم  پیمانی با 
تمام دَول اسالمی است 
در سراسر جهان؛ مقابل 

صهیونیست، مقابل 
اسرائیل، مقابل دَول 

استعمارطلب«.
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ــت  ــک دول ــد: »ی ــرده و می فرماین ــان ک ــی بی ــه خوب ــطل آب را ب ــال س ــن مث و همچنی

ــک  ــدام ی ــر ک ــلمین ه ــر مس ــه اگ ــتاده ک ــلمین ایس ــل مس ــرائیل در مقاب ــالی اس پوش

ــرد.«]۷[ ــیل می ب ــد، او را س یختن ــرائیل می ر ــه اس ــطل آب ب س

وحدت و روز قدس در کام رهبر انقاب

مشــارکت در روز قــدس ایــن امــکان را بــه مســلمانان داده اســت کــه در یــک مســأله 

مهــم جهانــی مشــارکت داشــته باشــند و خــود را نشــان داده و قــدرت خــود را بــه رخ 

ــه  ــت ک ــرده اس ــات ک ــا اثب ــلمان دنی ــر مس ــای غی ــه ملت ه ــه هم ــی ب ــند. از طرف کش

ــت  ــرزمین بی مل ــک س ــت ها ی ــان و صهیونیس ــه یهودی ــق گفت ــطین طب ــه فلس منطق

 ســرزمینی اســت 
ً
نیســت بلکــه بــا مشــارکت خــود ایــن را اثبــات کــرده اســت کــه اتفاقا

ــن  ــتند. همچنی ــت آن هس ــت مل ــان پش ــورهای جه ــه کش ــامی در هم ــت اس ــه ام ک

ایــن مشــارکت در ســطح جهــان بیــن مســلمانان کــه ایــده آن از ســمت امــام خمینــی 

ــرار داده و  ــان ق ــلمانان جه ــدت مس ــور وح ــامی را مح ــوری اس ــد، جمه ــرح ش مط

ایــن عمــق اســتراتژیک جمهــوری اســامی را باالتــر بــرد.

ــت  ــک حرک ــدس، ی ــد: »روز ق ــه ای می فرماین ــه خامن ــه آیت الل ــت ک ــن رو اس از ای

بســیار عمیــق و پرمعنائــی اســت؛ ایــن فقــط یــک راهپیمائــی نیســت؛ خونی اســت که 

در ایــن روز در رگ هــای امــت اســامی مــی دود؛ علی رغــم کســانی کــه می خواهنــد 

مســأله  فلســطین و ملــت فلســطین بــه دســت فراموشــی ســپرده شــود، ایــن مســأله را 

ــود.«]۸[ ــد ب ــور خواه ــن ج ــد؛ و همی ــر می کن ــه روز زنده ت روزب

ــاز  ــای نم ــی خطبه ه ــر، ط ــی دیگ ــن در جای ــه ای همچنی ــه خامن ــرت آیت الل حض

ــداری ملت هــای مســلمان و اعــام مخالفــت  ــی قــدس را روز پای جمعــه، روز جهان

ــد و  ــان خواندن ــت ها و حامیانش ــی صهیونیس ــم و بی عدالت ــا ظل ــامی ب ــت اس ام

ــت  ــد و مل ــی می دارن ــن روز را گرام ــم ای ــق عال ــه مناط ــلمانان در هم ــد: »مس فرمودن

ــد  ــی خواه ــن روز را گرام ــال، ای ــر س ــل ه ــد مث ــل خداون ــه فض ــز ب ــران نی ــز ای عزی

ــام  ــان اس ــروز جه ــاز ام ــن نی ی ــدت را مهم تر ــن وح ــان همچنی ــت.«]۹[ ایش داش

ــمردند. برش

روز جهانی قدس در نگاه سید حسن نصرالله

کیــد بــر اینکــه »روز جهانــی  »ســید حســن نصراللــه« دبیــرکل حزب اللــه لبنــان بــا تأ

ــخص  ــور مش ــه ط ــئولیت ها ب ــخص کردن مس ــخ و راه و مش ی ــیم تار ــدس، روز ترس ق

یــن جمعــه مــاه مبــارک رمضــان  اســت«، گفــت: »حضــرت امــام خمینــی )ره( آخر

هــر ســال را روز جهانــی قــدس نام گــذاری کردنــد تــا قضیــه فلســطین همــواره زنــده 

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

حضرت آیت اهلل 
خامنه ای همچنین 
در جایی دیگر، طی 
خطبه های نماز جمعه، 
روز جهانی قدس را 
روز پایداری ملت های 
مسلمان و اعالم 
مخالفت امت اسالمی 
با ظلم و بی عدالتی 
صهیونیست ها و 
حامیانشان خواندند و 
فرمودند: »مسلمانان در 
همه مناطق عالم این 
روز را گرامی می دارند و 
ملت عزیز ایران نیز به 
فضل خداوند مثل هر 
سال، این روز را گرامی 
خواهد داشت«.
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ــود  ــود ش ــده و ناب ــه کن یش ــد از ر ــرائیل بای ــد. اس ــوش نکنن ــردم آن را فرام ــد و م بمان

ــد تســلیم دشــمن صهیونیســتی  ــه صاحــب آن بازگــردد و احــدی هرگــز نبای و حــق ب

شــود.

ــگ  ــه جن ــا ب ــه تنه ــد و ن ــف می کنن ــاس ضع ــا احس ــورها و طرف ه ــی کش ــا برخ ام

ــده،  ــلیم ش ــل آن تس ــه در مقاب ــد بلک ــت نمی دهن ــتی رضای ــمن صهیونیس ــه دش علی

وجــود آن را بــه رســمیت شــناخته و حتــی علیــه مقاومــت بــا آن همدســت شــده اند. 

ــل  ــه در مقاب ــت ک ــن اس ــه ای ــای منطق ــطین و ملت ه ــت فلس ــش روی مل ــا راه پی تنه

ــف  ــم های مختل ــاله در مراس ــر س ــد. ه ــداری کنن ــت و پای ــتی مقاوم ــم صهیونیس ی رژ

کیــد بــر وحــدت مســلمانان بــرای حمایــت از ملــت و مقاومــت فلســطین  در لبنــان تأ

می گــردد.«]۱۰[

روز قدس در آئینه مطبوعات

یح روز قــدس و آثــاری کــه دارد مطالبــی را  یات و ســایت ها نیــز در تشــر برخــی نشــر

یه »المنــار« فلســطین  منتشــر نموده انــد کــه بــه ذکــر دو نمونــه بســنده می کنیــم. نشــر

ــه  ــطین ب ــأله فلس ــاع از مس ــلمانان در دف ــش مس ــدس را وحدت بخ ــی ق روز جهان

شــمار آورد. ایــن موضــوع در مراحــل بعــد بــه یــک گزینــه راهبــردی تبدیــل شــد کــه 

می توانــد امــت اســامی و مقدســات مــردم را حفــظ کنــد. بــا مطالعــه اهمیــت ایــن 

ــر را مشــاهد کــرد. ی ــوان مســائل ز ــزرگ می ت ابتــکار عمــل ب

نخســت اینکــه اعــام روز جهانــی قــدس نویدبخــش حرکتــی متفــاوت بــرای 

تصحیــح رونــد مســأله فلســطین و دادن اولویــت بــه حقــوق و مبــارزه مــردم فلســطین 

در ســطح منطقــه ای و جهانــی اســت. چارچوبــی کــه ایشــان بــرای مســأله فلســطین 

وضــع کــرده اســت ایــن مناســبت را فرصتــی بــرای تقویــت وحــدت در داخــل امــت و 

یــن نکاتــی کــه دشــمن بــرای  جامعــه اســامی قــرار داده اســت تــا یکــی از خطرناک تر

سو اســتفاده از آن تــاش می کنــد از بیــن بــرود. ابتــکار عمــل امــام خمینــی در اعــام 

یــم صهیونیســتی  روز جهانــی قــدس و ضــرورت احیــای آن ســبب شــده اســت کــه رژ

بــه دشــمن مشــترک همــه مــردم منطقــه تبدیــل شــود. می تــوان روز جهانــی قــدس را 

یــم صهیونیســتی بــه شــمار  بخشــی از جنــگ روانــی معکــوس امــت اســامی علیــه رژ

آورد.]۱۱[

پایــگاه الوقــت نیــز می نویســد: »روز قــدس، روزی اســت بــرای نشــان دادن وحــدت 

ــای  ــام و ارزش ه ــف اس ــه مخال ــی ک ــای جهان ــر قدرت ه ــلمانان در براب ــی مس تمام

دینــی هســتند. از ایــن رو، می تــوان عنــوان نمــود روز قــدس می توانــد آغــازی باشــد 

ــان مســلمین.  ــه می ــان برداشته شــدن تفرق ــرای ترقــی حکومت هــای اســامی و از می ب

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

پایگاه الوقت می نویسد: 
»روز قدس، روزی 

است برای نشان دادن 
وحدت تمامی مسلمانان 

در برابر قدرت های 
جهانی که مخالف 

اسالم و ارزش های 
دینی هستند. از این رو، 

می توان عنوان نمود 
روز قدس می تواند 

آغازی باشد برای ترقی 
حکومت های اسالمی و 
از میان برداشته شدن 

تفرقه میان مسلمین«. 
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ین رســالت را  امــا، بایــد توجــه داشــت کــه در ایــن مســیر مــردم مســلمان ایــران بیشــتر

یــح مســلمانان بــه قدرت هــای اســتکباری  بــرای ایجــاد وحــدت و رســاندن پیــام صر

بــر عهــده دارنــد. عــاوه بــر ایــن، حضــور مــردم مســلمان ایــران در مراســم روز جهانی 

ــی  ــه در وضعیت ــلمان خاورمیان ــورهای مس ــیاری از کش ــه بس ــرایطی ک ــدس در ش ق

آشــفته و بغرنــج قــرار دارنــد، می توانــد پیامــی مهــم بــرای ایجــاد وحــدت مســلمانان 

بــر علیــه دشــمنان اســام باشــد.«]۱۲[

قدس، محور وحدت، شعار سی و دومین کنفرانس وحدت اسامی

گفتنــی اســت در ســی و دومین کنفرانــس وحــدت اســامی نیــز بیــش از ۹۰۰ 

شــخصیت از اندیشــمندان جهــان اســام از کشــورهای مختلــف بــا شــعار »قــدس، 

ــوان  ــس عن ــن کنفران ــر ای ــه آخ ــد و در بیانی ــم آمدن ــرد ه ــت« گ ــدت ام ــور وح مح

ــان دادن  ــلمانان، پای ــن مس ــدت بی ــرورت وح ــر ض ــس ب ــران در کنفران ــد: »حاض کردن

یــق تشــخیص دشــمن، و نیــز عبــور از  بــه نزاع هــای داخلــی و منطقــه ای از طر

ــورها و  ــن کش ــوی بی ــه گفت و گ ــوت ب ــترک و دع ــاط مش ــر نق ــز ب ــات و تمرک اختاف

نیروهــای مؤثــر در کشــورهای اســامی و فعال ســازی کمیتــه مســاعی حمیــده جهــت 

ــه  ــح را ب ــت و صل ــأله امنی ــن مس ــه ای ــرا ک ــد؛ چ ــد نمودن کی ــا تأ ــردن نزاع ه برطرف ک

ــا  ــتان آن ه ــان و دوس ــتن از هم پیمان ــه و یاری جس ــای بیگان ــه نیروه ــردن ب دور از پناه ب

محقــق می ســازد.«]۱۳[

روز جهانی قدس در غزه

یــن و اتفاقاتــی کــه در روز قــدس در برخــی از کشــورها رخ داده  دیــدگاه برخــی متفکر

ــان  ــت. رمض ــامی اس ــدت اس ــور وح ــن روز، مح ــه ای ــن دارد ک ــان از ای ــت، نش اس

یف، رئیــس ســتاد مرکــزی انتفاضه و قــدس شــورای هماهنگــی تبلیغات اســامی،  شــر

در مصاحبــه اش در مــورد روز قــدس گفــت: »بیت المقــدس قبلــه اول مســلمانان بــوده 

اســت و  بــرای همــه امــت اســامی اعــم از شــیعه و ســنی یــک مــکان مقــدس اســت و 

لــذا قــدس و مســأله فلســطین از ایــن منظــر  می توانــد محــور وحــدت امــت اســامی 

ــم  ی ــه رژ ــد ک ــان می ده ــی نش یخ ــی های تار ــه بررس ــر هم ــر دیگ ــرد. از منظ ــرار بگی ق

یــن و  صهیونیســتی بــه واســطه تجاوزگــری، اشــغالگری و ضدیــت بــا اســام جدی تر

یــن دشــمن امــت اســامی اســت. بنابرایــن زمانــی کــه امــام خمینــی )ره( بــه  اصلی تر

عنــوان یــک رهبــر و مرجــع دینــی پــس از انقــاب اســامی روز جهانــی قــدس را اعام 

می کننــد بــه طــور طبیعــی جهــان اســام بــه ســمت یــک هــدف مشــترک جهــت پیــدا 

ــود. ــامی می ش ــت اس ــجام ام ــدت و انس ــل وح ــن عام ــد و همی می کن

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

بیت المقدس قبله اول 
مسلمانان بوده است و  
برای همه امت اسالمی 
اعم از شیعه و سنی 
یک مکان مقدس 
است و لذا قدس و 
مسأله فلسطین از این 
منظر  می تواند محور 
وحدت امت اسالمی 
قرار بگیرد. از منظر 
دیگر همه بررسی های 
تاریخی نشان می دهد 
که رژیم صهیونیستی 
به واسطه تجاوزگری، 
اشغالگری و ضدیت 
با اسالم جدی ترین و 
اصلی ترین دشمن امت 
اسالمی است.
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راهپیمایــی روز قــدس در جمهــوری اســامی می توانــد توجــه آزادی خواهــان و افــراد 

ــطین و  ــأله فلس ــه  مس ــان را ب ــاط جه ــتقل در اقصی نق ــف و مس ــای منص و گروه ه

ــه  ــن ملــت رفت ــر ای ظلمــی کــه از ســوی صهیونیســت ها در طــی ۸۰ ســال گذشــته ب

اســت جلــب کنــد.«]۱۴[

همچنیــن »محمــود زهــار« یکــی از رهبــران جنبــش حمــاس بــا تقدیــر از اقــدام امــام 

ــت  ــادآوری  اس ــن ی ــه ای ــرد ک ــام ک ــدس، اع ــی ق ــذاری روز جهان ــی در نام گ خمین

بــرای کســانی کــه یــک روز و حتــی یــک لحظــه هــم بــه فکــر ایــن شــهر نبودنــد.]۱۵[

تأثیر روز قدس در اردن

ــی  ــدس تحوالت ــورد روز ق ــامی، در م ــورهای اس ــی از کش ــوان یک ــه عن ــز ب اردن نی

داشــته اســت. هــر ســاله راهپیمایی هــای گســترده ای در روز قــدس در کشــور اردن رخ 

می دهــد کــه ایــن نقــش و تأثیــر امــام خمینــی )ره( در ایــن کشــور را نشــان می دهــد. 

دکتــر محمــد عبداللــه عویضــه معــاون دبیــر کل جبهــه عمــل اســامی اردن در دهــه 

ــأله  ــه مس ــی ب ــه خاص ــی )ره( توج ــام خمین ــد: »ام ــدس می گوی ــون روز ق ۷۰  پیرام

قــدس و فلســطین داشــتند؛ روز جهانــی قــدس در قلــب مســلمانان بســان یــک امــر 

ابــدی در آمــده تــا مســلمانان قبلــه اولشــان را از یــاد نبرنــد.«]۱۶[

ــه  ــن زمین ــز در ای ــامی اردن نی ــل اس ــه عم ــر کل جبه ــات، دبی ــف عربی عبداللطی

یــن جمعــه مــاه مبــارک  می گویــد: »ابتــکار امــام خمینــی )ره( در اعــام آخر

رمضــان بــه عنــوان روز جهانــی قــدس بیانگــر عمــق اهمیــت آزاد ســازی قــدس بــرای 

ــت.«]۱۷[ ــلمانان اس مس

روز جهانی قدس در افغانستان

افغانســتان نیــز یکــی از کشــورهایی اســت کــه اختافــات شــیعه و ســنی در آن 

ــلمانان  ــدت مس ــور وح ــت مح ــته اس ــور، توانس ــن کش ــدس در ای ــود دارد. روز ق وج

ــامی  ــوت اس ــورای اخ ــس ش ــدزاده« رئی ــد آخن ــید احم ــوی س ــد. »مول آن باش

والیــت »هــرات«، طــی ســخنانی بــه مناســبت نمایشــگاه عکــس روز قــدس، 

ــق  ــام و مطاب ــط ام ــروی از خ ــا پی ــامی ب ــع اس ــا جوام ــت ت ــروری اس ــت: » ض گف

بــا دســتورات الهــی از ملــت آزاده و مظلــوم فلســطین اعــام حمایــت کننــد. 

ــاد مظلومیــت  ی گرامی داشــت روز قــدس واجــب اســت و بفرمــوده امــام خمینــی فر

فلســطینی ها را بایــد بــه جهانیــان برســانیم. در هــر کشــور اســامی اگــر دقــت کنیــد 

ــی  ــکات اجتماع ــع و مش ــل، فجای ــا، قت ــه، درگیری ه ــش کین ــی آت ــتکبار جهان اس

ــد.« ــیب می بینن ــان آس ی ــن جر ــه در ای ــتند ک ــلمانان هس ــن مس ــه و همی ــر افروخت  را ب

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

»مولوی سید احمد 
آخندزاده« رئیس 

شورای اخوت اسالمی 
والیت »هرات«، طی 
سخنانی به مناسبت 
نمایشگاه عکس روز 

قدس، گفت: » ضروری 
است تا جوامع اسالمی 
با پیروی از خط امام و 

مطابق با دستورات الهی 
از ملت آزاده و مظلوم 

فلسطین اعالم حمایت 
کنند«.
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آخنــدزاده از لــزوم وحــدت ســخن بــه میــان آورده و گفــت: »بنــا بــه دســتور خــدای 

ــع  ــن جوام ــد در بی ــمن نتوان ــا دش ــد ت ــظ کنن ــود را حف ــجام خ ــدت و انس ــال وح متع

ــود.«]۱۸[ ــکل ش ــاد مش ــث ایج ــرده و باع ــوذ ک ــامی نف اس

یه، ترکیــه و... هــر ســاله  و بــه همیــن ترتیــب کشــورهای مصــر، الجزایــر، لبنــان، ســور

ین،  ــر وحــدت مســلمین در مقابــل مســتکبر ــه خیابان هــا، ب ــا آمــدن ب در روز قــدس ب

ــات و  ــات اتفاق ــرح جزئی ــه ش ــد ک ــد دارن کی ــطین تأ ــت از فلس ــتگی و حمای همبس

راهپیمایی هــا از حوصلــه ایــن مقــال، خــارج اســت و بــه ذکــر همیــن نــکات بســنده 

کرده ایــم.

پی نوشت:
]۱[ . آل عمران/۱۰۳

]۲[ . آل عمران/۱۰۵

]۳[ . آل عمران/۱۵۲

]۴[ . الکافــی، ثقــة االســام کلینــی ج  ۲، ص ۱۶۴ ح ۵ ؛ تهذیــب االحــکام، شــیخ طوســی، ج ۶، 

ص ۱۷۵، ح ۲۹ ؛ بحاراالنــوار، عامــه مجلســی، ج ۷۱، ص ۳۳۹، ح ۱۲۰.

]۵[ . صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۳۳۶

ــان  ــرف )۲۳ آب ــف اش ــه ی نج ــوزه ی علمی ــای ح ــع فض ــام در جم ــخنرانی ام ــی از س ]۶[ . بخش

ــام  ــت ام ــی از نهض ــی و تحلیل ــی، بررس ــد روحان ــید حمی ــب ۱۳۸۵( ر.ک: س ۱۳۴۴/ ۲۰ رج

خمینــی، ج ۱، ص ۱۵۸-۱۵۹٫

یه بــا ایشــان، ر.ک: روزنامه   یــر خارجــه ســور یــر و وز ام، نخســت  وز
ّ

]۷[ . در دیــدار عبدالحلیــم خــد

ی کیهــان، پنج شــنبه ۲۵ مــرداد ۱۳۵۸، ص ۳٫

]۸[ . بیانات ۲۹ مرداد ۱۳۹۱

]۹[ . http://yun.ir/3jswy2

]۱۰[ . http://yun.ir/vazs63

]۱۱[ . http://yun.ir/u06a6

]۱۲[ . http://yon.ir/xttme

]۱۳[ . http://yun.ir/dlfkn3

]۱۴[ . http://yun.ir/jz5mjd

]۱۵[ . http://fna.ir/7ZS5CL

]۱۶[ . کیهان، ۱۳۷۵/۸/۳۰، ص ۱۲

]۱۷[ . خراسان، ۱۳۷۹/۱۰/۳، ص ۵

]۱۸[ . http://fna.ir/TKUH3E
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سید مجتبی نواب صفوی

ســید مجتبــی میــر لوحــی معــروف بــه نــواب صفــوی از روحانیــون مبــارزه دهــه ســی 

بــود کــه عمــر گرانقــدر خــود را وقــف اســام و مبــارزه بــا دشــمنان اســام و مســلمین 

کــرد. او گــروه فدائیــان اســام را تأســیس و رهبــری آن را بــر عهــده گرفــت تــا از ایــن 

یع تر بــه انجــام برســاند. یــق بتوانــد حــرکات انقابــی خــود را راحت تــر و ســر طر

بــا توجــه بــه عملکــرد و تاش هــای نــواب صفــوی، برخــی او را بنیان گــذار بیــداری 

یــه حکومــت اســامی می داننــد. او همــواره بــه امــور مســلمین توجــه  اســامی و نظر

ویــژه ای می نمــود و بــه همیــن دلیــل هــم مســأله فلســطین، وجــدان بیــدار او را بســیار 

بــه درد مــی آورد.

یور 1327ه.ش کــه در اعتراض  نــواب از جملــه افــرادی بود کــه در تظاهــرات 31 شــهر

ــود. او  ــرکت نم ــود، ش ــده ب ــا ش ــر پ ــردم آن ب ــا م ــدردی ب ــطین و هم ــغال فلس ــه اش ب

ــازه  ــت اج ــت وق ــه دول ــرد ک ــام ک ــرائیل ثبت ن ــا اس ــگ ب ــرای جن ــده ای ب ــی از ع حت

اعــزام آن هــا را نــداد. عــاوه بــر ایــن، او در کنگــره بین المللــی فلســطین کــه در اردن 

ــد نمــود کــه مســأله فلســطین یــک  کی ــر ایــن موضــوع تأ برگــزار می شــد شــرکت و ب

مســأله اســامی اســت نــه عربــی. همچنیــن مرحــوم نــواب بــه کشــورهای اســامی 

یه، عــراق و لبنــان نیــز ســفر کــرده و بــا برقــراری ارتبــاط بــا  دیگــری مثــل مصــر، ســور
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نواب از جمله افرادی 
بود که در تظاهرات ۳۱ 
شهریور ۱۳۲۷ه.ش که 
در اعتراض به اشغال 
فلسطین و همدردی با 
مردم آن بر پا شده بود، 
شرکت نمود. او حتی 
از عده ای برای جنگ با 
اسرائیل ثبت نام کرد که 
دولت وقت اجازه اعزام 
آن ها را نداد.
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شیخ ماهر الحمود از 
علمای اهل سنت کشور 

لبنان و رئیس »اتحاد 
بین المللی علمای 

مقاومت« در لبنان 
است. ماهر الحمود 

اگرچه سنی مذهب 
است ولی نگاه منطقه ای 

و جهانی او درباره 
مسلمین به دیدگاه 

حزب اهلل و ایران بسیار 
نزدیک است.

گروه هــای اســامی مثــل »اخــوان المســلمین«، در جهــت وحــدت بیشــتر مســلمین 

بــا یکدیگــر در تــاش بــود.]1[

ــه از  ــجونی« ک ــر ش ــارز، »جعف ــت مب ــه روحانی ــزی جامع ــورای مرک ــابق ش ــو س عض

همراهــان نــواب صفــوی محســوب می شــود در این  بــاره می گویــد: »نــواب در 

ــطین  ــه فلس ــن ب ــرای رفت ــده ای را ب ــم ع ــن می خواه ــت: م ــود می گف ــه ب دوره ای ک

ــم.«]2[ ــع کن جم

ــتمعان  ــان و مس ــر اطرافی ــود ب ــواه خ ــرارت عدالت خ ــر ح ــینه پ ــا س ــواب ب ــوم ن مرح

خــود نیــز تأثیــر وافــری می گذاشــت. بــه طــور مثــال »محمــد مهــدی عبدخدایــی«، 

ــگاه  ــوی در دانش ــواب صف ــخنرانی ن ــد: »س ــام می گوی ــان اس ــدگان فدائی از بازمان

ــاهین«  ــد ش ــس« و »احم ــد ونی ــالگرد »احم ــبت س ــه مناس ــره ب ــواد« قاه ــک ف »مل

کــه در جنــگ بــا اســرائیل کشــته شــده بودنــد، موجــب بیــداری افــرادی نظیــر »یاســر 

ــد.«]3[ ــات« ش عرف

شیخ ماهر الحمود

ــی  ــاد بین الملل ــس »اتح ــان و رئی ــور لبن ــنت کش ــل س ــای اه ــود از علم ــر الحم ماه

علمــای مقاومــت« در لبنــان اســت. ماهــر الحمــود اگرچــه ســنی مذهــب اســت ولــی 

ــران بســیار  ــه دیــدگاه حزب اللــه و ای ــاره مســلمین ب نــگاه منطقــه ای و جهانــی او درب

نزدیــک اســت.  بــه طــور مثــال ماهــر الحمــود بــا شــرکت در نشســت علمــی »امــام 

خمینــی )ره( و مســأله فلســطین« در لبنــان، بــه ابعــاد مختلــف شــخصیتی و سیاســی 

ــد: »مواضــع امــام )ره( ناشــی از ایمــان او  امــام خمینــی )ره( اشــاره کــرده و می گوی

ــل  ــت کام ــود صداق ــع خ ــل در مواض ــام راح ــود و ام ــذر ب ــت زودگ ــک سیاس ــه ی و ن

داشــت. همیــن ویژگی هــا باعــث مقبولیــت مردمــی و تــداوم راه و خــط ایشــان حتــی 

پــس از حیــات وی بــود.«]4[ ایــن ســخنان بــه روشــنی بیانگــر همگرایــی و همراهــی 

مواضــع ایــن عالــم ســنی در مســأله فلســطین بــا حضــرت امــام )ره( و ایــران اســامی 

اســت.

او در مراســمات، مناســبت ها و همایش هــای مختلــف مثــل »اجــاس علمــای 

مقاومــت فلســطینی«، موســم حــج، ســالگرد اعامیــه بالفــور و... بــه مســأله 

ــی  ــه عبارت ــد. ب ــاره می کن ــام اش ــان اس ــرای جه ــرائیل ب ــل اس ــطین و معض فلس

یــم صهیونیســتی اولویــت اول او محســوب می شــود. موضــوع فلســطین و رژ

ــی  ــام خمین ــه ام ــدس ک ــی ق ــعار روز جهان ــد: »ش ــدس می گوی ــاره روز ق ــان درب ایش

)ره( بنیان گــذار کبیــر جمهــوری اســامی ایــران آن را مطــرح کــرد، بــا همــه شــعارهای 

سیاســی تفــاوت دارد و ایــن شــعار همچنــان در برابــر توطئه هــای بین المللــی و 
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فشارهای عربی دوام آورده و پایدار مانده است.«]5[

او همچنیــن از تعــداد شــرکت کنندگان در ایــن راهپیمایــی ناراضــی بــوده و می گویــد: 

»روز قــدس بایــد بیــش از حــد کنونــی آن جهانــی شــود؛ ولــی در ســایه بحــران جهانی 

همیــن حــد هــم خــوب اســت. توطئــه بــزرگ اســت و متأســفانه تــن امــت اســامی 

ضعیــف شــده اســت، امــت اســامی توطئــه را بــه راحتــی می پذیــرد و بــه راحتــی آن 

ــد.«]6[ ــرا می کن را اج

ــی از  ــت بخش ــا خیان ــواره ب ــر هم ــه کف ــت جبه ــت موفقی ــود عل ــر الحم ــر ماه از نظ

یــم جعلی  مســلمین همــراه بــوده اســت. او دربــاره ایــن موضــوع و انتقــال پایتخــت رژ

یــکا بــه ایــن مرحلــه  اســرائیل بــه قــدس، می گویــد: »برخــی اعــراب در رســاندن آمر

ــر  ــد، تأثی ــمیت بشناس ــه رس ــتی ب ــم صهیونیس ی ــت رژ ــوان پایتخ ــه عن ــدس را ب ــه ق ک

بســزایی داشــتند، چــرا کــه اســرائیلی ها در هفتــاد ســال گذشــته در هیــچ کاری موفــق 

یک عربــی یــا اســامی داشــتند.« نشــدند مگــر ایــن کــه یــک شــر

ــاد  ــطین، »اتح ــأله فلس ــل مس ــا راه ح ــو، تنه ــتیز و حق ج ــم ظلم س ــن عال ــر ای از نظ

مســلمین« اســت. بــه گفتــه او: »قضیــه فلســطین بزرگ تــر از آن اســت کــه حاملــش 

ــت  ــه ام ــطین، قضی ــه فلس ــد؛ قضی ــه باش ــک جبه ــا ی ــزب و ی ــک ح ــت، ی ــک مل ی

اســامی و آزادگان جهــان اســت و بایــد متحــد شــوند تــا بــه هــدف مــورد نظــر خــود 

ــند.« ]7[ برس

پی نوشت:
1. http://yun.ir/pli699

2. http://yun.ir/p4q3w6

2. http://yun.ir/elbvd4

4. http://yun.ir/vtvwv7

5. http://yun.ir/dsyja3

6. http://yun.ir/et7job

7. http://yun.ir/snsd92

 

قضیه فلسطین بزرگ تر 
از آن است که حاملش 
یک ملت، یک حزب 
و یا یک جبهه باشد؛ 
قضیه فلسطین، قضیه 
امت اسالمی و آزادگان 
جهان است و باید 
متحد شوند تا به هدف 
مورد نظر خود برسند.
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مســئله فلســطین بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران، بــه یکــی از مهم تریــن مســائل 

 بــه انقــاب 
ً
نظــام جمهــوری اســامی تبیــدل شــد. قضیــه ی فلســطین اگرچــه مســتقیما

ــدان  ــد ب ــود و بای ــا گفتمان هــای انقــاب اســامی هم ســو ب ــا ب ــود، ام ــوط نب ــران مرب ای

ــد. ــژه ای می ش ــه وی توج

ــاس،  ــن اس ــر همی ــت و ب ــوری آن اس ــامی ارزش مح ــاب اس ــای انق ــی از نماده یک

حضــرت امــام خمینــی )ره( جمعــه آخــر مــاه مبــارک رمضــان را بــه عنــوان روز جهانــی 

قــدس معرفــی کردنــد. البته انقــاب اســامی از همــان روزهای نخســت نســبت به بحث 

قــدس و فلســطین توجــه ویــژه ای داشــت؛ بــرای مثــال در روزهــای ابتدایــی شــکل گیری 

ــر  ــن اکث ــت و همچنی ــام گرف ــران انج ــه ای ــات« ب ــر عرف ــفر »یاس ــامی س ــوری اس جمه

مقامــات جمهــوری اســامی بــا گروه هــای فلســطینی همــکاری داشــتند. بنابرایــن بحث 

فلســطین بــرای انقــاب اســامی ناآشــنا نبــود.

خطر حیات رژیم صهیونیستی

امــا چــرا حضــرت امــام نســبت بــه قضیــه فلســطین توجــه ویــژه ای داشــتند؟ دیــدگاه امام 

ــه  ــدس خاص ــئله ق ــا در مس ــت ها تنه ــغالگری صهیونیس ــه اش ــبت ب ــی )ره( نس خمین

نمی شــود. بــه طورکلــی صهیونیســم، تفکــری توســعه طلب اســت و ایــن توســعه طلبی 

ــد. ــد ش ــه خواه ــای منطق ــه ملت ه ــر هم گریبان گی

جایگاهروزقدسدرجهانعرب اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

 دیدگاه امام 
خمینی )ره( نسبت 
به اشغالگری 
صهیونیست ها تنها در 
مسئله قدس خالصه 
نمی شود. به طورکلی 
صهیونیسم، تفکری 
توسعه طلب است و این 
توسعه طلبی گریبان گیر 
همه ملت های منطقه 
خواهد شد.
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ــفید  ــوری را از کاخ س ــت ها مح ــتیم، صهیونیس ــاهد هس ــون ش ــه اکن ــور ک همان ط

تــا برخــی کشــورهای عربــی تشــکیل داده انــد و ایــن محــور بــه تهدیــدی بــرای تمــام 

ملت هــا تبدیــل شــده اســت. صهیونیســم جهانــی همچنیــن امــروزه در امــور داخلــی 

کشــورها دخالــت می کنــد و بــرای تأمیــن امنیــت خــود، امنیــت منطقــه و ســایر نقــاط 

جهــان را خدشــه دار کــرده اســت.

فلسطین، اولویت اول جهان اسام و جهان عرب

حضــرت امــام در مســئله روز قــدس بــا افــق بســیار بلنــد ســخن گفتنــد و ایــن تهدیــد 

را ســال ها پیــش گــوش زد کردنــد کــه اولویــت اول جهــان اســام و جهــان عــرب بایــد 

مســئله فلســطین باشــد. متأســفانه هــرگاه جهــان اســام و جهــان عــرب از ایــن آرمــان 

ــل و از اولویــت خــارج  ــه مســئله ای عــادی تبدی ــد و بحــث فلســطین ب فاصلــه گرفتن

شــد، ناامنــی نیــز در منطقــه افزایــش یافــت.

ــی،  ــث عرب ــکیل مثل ــرای تش ــت ها ب ــاش صهیونیس ــاهد ت ــر ش ــال های اخی در س

عبــری و غربــی هســتیم. همچنیــن صهیونیســت ها بــه همــراه متحدیــن خــود 

ــه  ــی ک ــد. درصورت ــی کنن ــه معرف ــد منطق ــوان ابرتهدی ــه عن ــران را ب ــا ای ــند ت می کوش

جمهــوری اســامی نــه تنهــا تهدیــد نیســت، بلکــه نیرویــی اســت کــه کمــک می کنــد 

ــود. ــرار ش ــکل درون زا برق ــه ش ــه ب ــت منطق ــا امین ت

امــا محــور عربــی، عبــری و غربــی اولویــت منطقــه را از قضیــه فلســطین بــه بحــث 

ــط کار  ــن آدرس غل ــا ای ــور ب ــن مح ــران ای ــد. س ــر داده ان ــامی تغیی ــوری اس جمه

ــا  ــرد ت ــود گی ــه خ ــی ب ــره ای معمول ــطین چه ــه فلس ــه قضی ــاندند ک ــی رس ــه جای را ب

ــون  ــود را اکن ــش خ ــال پی ــن س ــه چندی ــای رؤیاگون ــد برنامه ه ــت ها بتوانن صهیونیس

ــد. ــری کنن  پیگی
ً
ــددا مج

ــمت  ــه رس ــرائیل ب ــت اس ــوان پایتخ ــه عن ــدس را ب ــکا، بیت المق ی ــال آمر ــرای مث ب

شــناخت امــا جهــان اســام واکنــش مناســبی را بــروز نــداد. از طــرف دیگــر حاکمیت 

یــم صهیونیســتی بــر بلندی هــای جــوالن از ســوی کاخ ســفید بــه رســمیت شــناخته  رژ

ــد. ــوری نمی ده ــخ درخ ــرب پاس ــان ع ــم جه ــود و بازه می ش

ــام  ــان اس ــت جه ــطین از اولوی ــئله فلس ــرگاه مس ــه ه ــت ک ــن اس ــر ای ــت ام واقعی

ــا  ــد. از آن ج ــد ش ــر خواهن ــود نزدیک ت ــداف خ ــه اه ــت ها ب ــود، صهیونیس ــارج ش خ

یــم صهیونیســتی می کوشــد  کــه امنیــت اســرائیل در ناامنــی منطقــه اســت، بنابرایــن رژ

تــا بی ثباتــی را بــر منطقــه غالــب کنــد و خــود از ایــن فضــای نــاآرام نهایــت اســتفاده 

را ببــرد.

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

واقعیت امر این است که 
هرگاه مسئله فلسطین 

از اولویت جهان 
اسالم خارج شود، 

صهیونیست ها به اهداف 
خود نزدیک تر خواهند 
شد. از آن جا که امنیت 

اسرائیل در ناامنی 
منطقه است، بنابراین 

رژیم صهیونیستی 
می کوشد تا بی ثباتی را 

بر منطقه غالب کند و 
خود از این فضای ناآرام 

نهایت استفاده را ببرد.
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یم صهیونیستی مقاومت اسامی تهدیدی جدی برای رژ

ــه  ــه های ملی گرایان ــه ی اندیش ــر پای ــی ب ــامی، فعالیت های ــاب اس ــوع انق ــش از وق پی

ــخگوی  ــا پاس ــن ایدئولوژی ه ــه ای ــا ک ــت و از آن ج ــورت می گرف ــپ ص ــکار چ و اف

مســئله قــدس نبودنــد دچــار اســتحاله شــده و در رونــد ســازش هضــم می شــدند. امــا 

ــه وجــود آمــدن  ــا دمیــدن در روح ارزش هــای اســامی موجــب ب انقــاب اســامی ب

یــان مقاومــت اســامی شــد. جر

یــم صهیونیســتی اســت.  یــن تهدیدهــای رژ امــروزه مقاومــت اســامی یکــی از بزرگ تر

ــه  ــا ب ــرائیل و تنه ــا اس ــق ب ــره و تواف ــام مذاک ــدون انج ــامی، ب ــت اس ــن مقاوم همی

ــن  ــد. همچنی ــراج کن ــان اخ ــوب لبن ــرائیل را از جن ــد اس ــق ش ــت موف ــطه مقاوم واس

ــم صهیونیســتی از  ی مقاومــت اســامی در ســال ۲۰۰۵م باعــث خــروج نیروهــای رژ

نــوار غــزه شــد.

مقاومت، تنها راه موجود برای شکست اسرائیل

ــرزمین های  ــایر س ــازی س ــرای آزادس ــود ب ــا راه موج ــد تنه ــر می رس ــه نظ ــن ب بنابرای

اســامی و عربــی از چنــگ صهیونیســت ها، مقاومــت و اســتقامت باشــد. مقاومــت 

ــام  ــد. مق ــأت گرفتن ــامی نش ــاب اس ــی از انق ــز همگ ــای آن نی ــامی و پیروزی ه اس

ــش  ــام را پی ــه های ام ــیر اندیش ــام )ره(، س ــرت ام ــس از حض ــز پ ــری نی ــم رهب معظ

یــان مقاومــت و تضعیــف  گرفتنــد و بــا وجــود تمــام هزینه هــا باعــث قــدرت گرفتــن جر

اســرائیل شــدند.

یــم صهیونیســتی بــدون دغدغــه  اگــر بــه اواخــر دهــه ۷۰ نظــر بیفکنیــم می بینیــم کــه رژ

ــود در  ــغال خ ــرزمین های تحت اش ــترش س ــداف و گس ــرد اه ــال پیش ب ــی درح خاص

ــن  ی ــه بزرگ تر ــن هســتیم کــه مقاومــت اســامی ب ــا امــروز شــاهد ای ــود؛ ام ــه ب منطق

تهدیــد بــرای محــور عبــری، غربــی و عربــی تبدیــل شــده اســت و ایــن تهدیــد ناشــی 

از ایــن اســت کــه صهیونیســت ها بــه دنبــال ناامنــی منطقــه و مقاومــت خواهــان ثبــات 

پایــدار در منطقــه اســت.

تأثیر روز قدس بر امنیت منطقه

ــند،  ــته باش ــور داش ــه حض ــت در منطق ــغالگران صهیونیس ــه اش ــی ک ــا زمان ــه ت البت

خاورمیانــه رنــگ ثبــات و نظــم دائمــی بــه خــود نخواهــد دیــد. لــذا بــه نظــر می رســد 

توجــه ویــژه بــه روز قــدس موجــب می شــود تــا رونــد ارزشــی کــه امــام خمینــی )ره( 

یــزی کردنــد و رهبــری معظــم آن را ادامــه دادنــد، حفــظ شــده و ادامــه پیــدا  آن را پایه ر

ــدار دســت یابــد. ــا ثبــات و پای ــه صلحــی ب ــا این کــه منطقــه ب کنــد ت

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

به نظر می رسد تنها راه 
موجود برای آزادسازی 
سایر سرزمین های 
اسالمی و عربی از 
چنگ صهیونیست ها، 
مقاومت و استقامت 
باشد. مقاومت اسالمی 
و پیروزی های آن 
نیز همگی از انقالب 
اسالمی نشأت گرفتند. 
مقام معظم رهبری نیز 
پس از حضرت امام 
)ره(، سیر اندیشه های 
امام را پیش گرفتند و 
با وجود تمام هزینه ها 
باعث قدرت گرفتن 
جریان مقاومت و 
تضعیف اسرائیل شدند.



گاه نامه تحلیلی - تبیینی خیبر | شماره دوم | خرداد 1399| صفحه 128

ــا  ــوند، ام ــرح می ش  مط
ً
ــا ــه گاه ــح خاورمیان ــرای صل ــازش ب ــد س ــر رون ــائلی نظی مس

یشــه ای حل  واقعیــت ایــن اســت کــه مســئله عــدم ثبــات در منطقــه بایــد بــه صــورت ر

ــود، بلکــه زمینه ســاز  ــد ب ــه تنهــا ثمربخــش نخواهن ــز ن شــود؛ راهکارهــای موقــت نی

ــروز مشــکات دیگــری در منطقــه می شــوند. ب

ــی  ــزه درحال ــوار غ ــطینی ها در ن ــتی و فلس ــم صهیونیس ی ــان رژ ــود می ــکات موج مش

ــده  ــی ش ــه اجرای ــن منطق ــازش در ای ــد س ــه رون ــت ک ــی اس ــش باق ــوت خوی ــه ق ب

ــی  یم ــتی رژ ــم صهیونیس ی ــه رژ ــرد ک ــت ک ــد دق ــت. بای ــوده اس ــش نب ــا ثمربخ ام

یــم مقاومــت بــا  تمامیت خــواه و توســعه طلب اســت و لــذا تنهــا راه غلبــه بــر ایــن رژ

ــت. ــامی اس ــرد اس رویک

جایگاه روز قدس در جهان عرب

ــه دلیــل روابــط  اکثــر نظام هــای کشــورهای عربــی و برخــی از کشــورهای اســامی ب

یــکا هســتند  عمیقــی کــه بــا غــرب دارنــد، بــه دنبــال برنامه هــای غــرب و بــه ویــژه آمر

و از طرح هــای جمهــوری اســامی از جملــه روز جهانــی قــدس حمایــت نمی کننــد.

ــای  ــی از نظام ه ــط برخ ــدس توس ــردم در روز ق ــرکوب م ــاهد س ــل ش ــال های قب س

ــه  ــود هم ــا وج ــم. ب ــه ای بودی ــارس و فرامنطق ــیه خلیج ف ــژه حاش ــه وی ــی و ب عرب

ــث  ــی بح ــه حام ــردم منطق ــا م ــی ام ــای عرب ــوی دولت ه ــود از س ــارهای موج فش

فلســطین هســتند و ایــن مســئله در نــوار غــزه و برخــی از کشــورهای غربــی و عربــی 

ــت. ــاهده اس ــل مش ــا قاب ــد کام ــری دارن ــای آزادت ــه فض ک

وابستگی نظام های عربی به مستکبران

 نبایــد راهپیمایــی روز قــدس در کشــورهای عربــی را امــری ســاده تلقــی کنیــم؛ 
ً
مســلما

ــد  ــورد می کنن ــرات برخ ــن تظاه ــا ای ــدی ب ــکلی ج ــه ش ــی ب ــای عرب ــه نظام ه چراک

و صهیونیســت ها آن را بــه مثابــه یــک تهدیــد جــدی بــه حســاب می آورنــد. 

یــم صهیونیســتی وابســته هســتند و لــذا  یــکا و رژ ــه آمر متأســفانه نظام هــای عربــی ب

ــه  ــی مواج ــی و دولت ــای حکومت ــا چالش ه ــی ب ــورهای عرب ــدگان در کش تظاهرات کنن

ــم روز  ــردم مراس ــد و م ــش نبرده ان ــی را پی ــا کار خاص ــن چالش ه ــه ای ــتند. البت هس

قــدس را هــر ســاله پرشــور و بــا قــدرت برگــزار می کننــد تــا آرمــان فلســطین و نابــودی 

ــود. ــق ش یع تر محق ــر ــه س ــتی هرچ ــم صهیونیس ی رژ

ــدس  ــان روز ق ی ــل جر ــامی در مقاب ــی و اس ــای عرب ــی از دولت ه ــتادگی برخ ایس

یــکا  بــه ایــن دلیــل اســت کــه ایــن نظام هــا بــه جــای اتــکاء بــه مــردم خــود، بــه آمر

ــیه  ــی حاش ــای عرب ــه دولت ه ــن ک ــه ای ــتند. نتیج ــته هس ــتی وابس ــم صهیونیس ی و رژ

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

مسلماً نباید 
راهپیمایی روز قدس 
در کشورهای عربی 
را امری ساده تلقی 

کنیم؛ چراکه نظام های 
عربی به شکلی 

جدی با این تظاهرات 
برخورد می کنند و 

صهیونیست ها آن را به 
مثابه یک تهدید جدی 

به حساب می آورند. 
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ــا  ــی ب ــرو همراه ــود را در گ ــات خ ــی و حی ــی و بین الملل ــت داخل ــارس، امنی خلیج ف

ــد. ــتکبران می بینن مس

قدرت هــای بــزرگ جهانــی نیــز همگــی رویکردهــای ویــژه ای نســبت به صهیونیســت ها 

ــت  ــه جه ــی ب ــای عرب ــن دولت ه ــتند. بنابرای ــرائیل هس ــی اس ــواره حام ــد و هم دارن

ــش  ــرائیل را در پی ــاع از اس ــت دف ــی، سیاس ــزرگ جهان ــای ب ــه قدرت ه ــتگی ب وابس

گرفته انــد.

ــه  ــت ک ــتی اس ــی – صهیونیس یکای ــت های آمر ــه سیاس ــرن از جمل ــه ی ق ــث معامل بح

ــامی  ــی و اس ــای عرب ــیاری از دولت ه ــفانه بس ــت و متأس ــده اس ــرح ش  مط
ً
ــرا اخی

ــر  ــی در براب ــای عرب ــال دولت ه ــد. انفع ــل آن برگزیده ان ــکوت را در مقاب ــت س سیاس

ــدای  ــود را ف ــای خ ــع ملت ه ــا مناف ــن نظام ه ــد ای ــان می ده ــیطانی، نش ــرح ش ــن ط ای

ــد. ــود کرده ان ــی خ ــخصی و سیاس ــع ش مناف

یم صهیونیستی  پناه به دامان نا امن رژ

امــروز بــر کســی پوشــیده نیســت کــه کشــورهای عربــی از نظــر امنیتــی بــه طــور کامــل 

ــده،  ــاالت متح ــاح از ای ــد س ی ــا خر ــد ب ــعی می کنن ــتند و س ــته هس ــکا وابس ی ــه آمر ب

ــرای بقــای حضــور خــود در  امنیــت خــود را تأمیــن کننــد. همچنیــن ایــن کشــورها ب

ــم  ی ــه دامــان رژ منطقــه و رأس قــدرت در کشــورهای عربــی الجــرم مجبــور هســتند ب

 در قبــال 
ً
یــم کمــک بخواهنــد. اســرائیل نیــز قطعــا صهیونیســتی پنــاه ببرنــد و از ایــن رژ

ــت دارد. ــک و حمای ــار کم ــی انتظ ــای عرب ــت از نظام ه ــن حمای ای

ــا  ــود را ب ــت خ ــه امنی ــد ک ــراف می کنن ــعودی اعت ــتان س ــات عربس ــال مقام ــرای مث ب

ــان  ــت هم ــوزه امنی ــرون زا در ح ــگاه ب ــن ن ــد. ای ــن می کنن ــا تأمی یکایی ه ــک آمر کم

هدفــی اســت کــه اســرائیل آن را دنبــال می کنــد و ســعی دارد امنیــت همــه کشــورهای 

ــا کشــورهای خاورمیانــه  منطقــه را از حالــت درون زا بــه حالــت بــرون زا تغییــر دهــد ت

ــرا  ــتکبران را اج ــت های مس ــوند و سیاس ــو ش ــتی هم س ــم صهیونیس ی ــکا و رژ ی ــا آمر ب

کننــد.

امــام خمینــی )ره( ســال ها پیــش از این کــه اتفاقــات فعلــی در منطقــه رخ دهــد، ایــن 

یــم صهیونیســتی باعــث بــه وجــود آمــدن ناامنــی  نکتــه را گــوش زد کردنــد کــه وجــود رژ

ــرطانی از  ــده ی س ــن غ ــا ای ــردد ت ــاز نمی گ ــه ب ــه منطق ــت ب ــود و امنی ــه می ش در منطق

بیــن بــرود.

محدودیت های برگزاری مراسم روز قدس در کشورهای عربی

ــم آن  ــته و بی ــرس داش ــی ت ــات مردم ــرات و تجمع ــی از تظاه ــورهای عرب  کش
ً
ــوال معم

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

امام خمینی )ره( 
سال ها پیش از 
این که اتفاقات فعلی 
در منطقه رخ دهد، 
این نکته را گوش زد 
کردند که وجود رژیم 
صهیونیستی باعث به 
وجود آمدن ناامنی در 
منطقه می شود و امنیت 
به منطقه باز نمی گردد 
تا این غده ی سرطانی 
از بین برود.
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ــه ابعــاد دیگــر تســری پیــدا کنــد، لــذا مانــع از برگــزاری  دارنــد کــه ایــن تظاهــرات ب

ــرات  ــه از تظاه ــت ک ــال ها اس ــعودی س ــتان س ــوند. عربس ــدس می ش ــم روز ق مراس

ــه  ــز ب ــارات نی ــر ام ــری نظی ــی دیگ ــای عرب ــد؛ نظام ه ــری می کن ــدس جلوگی روز ق

ــدگان را  ــتند و تظاهرات کنن ــدس هس ــم روز ق ــزاری مراس ــف برگ ــدی مخال ــکل ج ش

ــت  ــن، کوی ی ــد اردن، بحر ــورهایی مانن ــن کش ــن بی ــد. در ای ــرکوب می کنن  س
ً
ــدیدا ش

ــه  ــد امــا نســبت ب ــرای ایــن روز در نظــر می گیرن ــی را ب و مصــر اگرچــه محدودیت های

عربســتان و امــارات فضــای بازتــری دارنــد و مراســم روز قــدس در این کشــورها برگزار 

ــوند. ــه می ش ــه مواج ــرکوب و مقابل ــا س ــدگان ب ــه تظاهرات کنن ــه ک ــود؛ البت می ش

روز قدس عامل نابودی معامله ی قرن

ــه ایــن  همــه اندیشــمندان و سیاســتمداران جهــان و بــه خصــوص غربی هــا امــروز ب

ــات و  یان ــزایی در جر ــه س ــر ب ــرات تأثی ــی و تظاه ــه راهپیمای ــد ک ــان دارن ــه اذع نکت

حــوادث سیاســی دارد. حضــرت امــام خمینــی )ره( ســال ها پیــش بحــث راهپیمایــی 

یــن غربــی، اهمیــت  در حمایــت از فلســطین را مطــرح کردنــد و امــروزه متفکر

ــال  ــذا احتم ــد. ل ــد می کنن ــی را تأیی ــاالت سیاس ــل و انفع ــئله در فع ــن مس ــاالی ای ب

اجــرای معاملــه ی قــرن بــا برگــزاری مراســم روز قــدس کاهــش خواهــد یافــت. البتــه 

 ایــن طــرح شــیطانی عملیاتــی 
ً
همان طــور کــه رهبــر معظــم انقــاب فرمودنــد قطعــا

 راهپیمایــی روز قــدس در شکســت نهایــی و پایــان ایــن پروژه 
ً
نخواهــد شــد؛ امــا یقینــا

ــر بســیاری خواهــد داشــت. تأثی

جمع بندی

ــارک  ــاه مب ــه از م ــن جمع ی ــص دادن آخر ــا تخصی ــی )ره( ب ــام خمین ــرت ام حض

رمضــان بــه روز جهانــی قــدس، در حقیقــت ایــن نکتــه را گــوش زد کردنــد کــه حیــات 

اســرائیل موجــب بــه وجــود آمــدن ناآرامــی در منطقــه اســت و ایــن غــده ی ســرطانی 

بایــد از بیــن بــرود تــا منطقــه بــه ثبــات برســد. امــروزه اگرچــه مراســم روز قــدس در 

ایــران بســیار باشــکوه برگــزار می شــود، امــا برخــی از کشــورهای عربــی و اســامی بــه 

جهــت وابســتگی بــه مســتکبران عالــم، بــا برگــزاری راهپیمایــی در ایــن روز مخالفــت 

ــز اهمیــت  ــه حائ  برخــورد می کننــد. امــا نکت
ً
ــه ایــن مســئله شــدیدا کــرده و نســبت ب

ــی،  ــورهای عرب ــود در کش ــای موج ــام محدودیت ه ــه تم ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــن اس ای

مــردم ایــن کشــورها حامــی مســئله فلســطین هســتند و هرســاله راهپیمایــی روز قــدس 

ــوند. ــز می ش ــی نی ــا زخم ــهید و ی  ش
ً
ــا ــن راه گاه ــد و در ای ــزار می کنن ــور برگ را پرش

حسین آجرلو، کارشناس جهان عرب

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

حضرت امام 
خمینی)ره( با تخصیص 

دادن آخرین جمعه 
از ماه مبارک رمضان 
به روز جهانی قدس، 
در حقیقت این نکته 
را گوش زد کردند که 

حیات اسرائیل موجب 
به وجود آمدن ناآرامی 

در منطقه است و این 
غده ی سرطانی باید از 

بین برود تا منطقه به 
ثبات برسد.





گاه نامه تحلیلی - تبیینی خیبر | شماره دوم | خرداد 1399| صفحه 132

شهید مرتضی مطهری

شــهید آیت اللــه مرتضــی مطهــری از اسام شناســان بــزرگ عالــم تشــیع و از شــاگردان 

ــزرگ و  ــخصیت ب ــن ش ــد. ای ــام )ره( بودن ــرت ام ــرد حض ــه ف ــر ب ــاص و منحص خ

اخاقــی بــه قــدری بــرای اســام و انقــاب مفیــد بودنــد کــه امــام خمینــی )ره( بــه 

ــد. ــاد می کنن ــد ی ــوان فرزن ــا عن ــگام ســخنرانی بعــد از شــهادت او، از ایشــان ب هن

از آنجایــی کــه ایشــان از شــاگردان خــاص و نزدیــک حضــرت امــام بودنــد، همچــون 

ــارز  اســتاد خــود، خــوی اســتکبار ســتیزی و مبــارزه بــا صهیونیســم، از ویژگی هــای ب

ــود. بخشــی از کارهــای شــهید مطهــری همانطــور کــه در  ــی ب ایــن شــخصیت انقاب

ــه  ــک ب ــرای کم ــه ب ــش اعامی ــد، پخ ــر ش ــارز« منتش ــاء مب ــی »علم ــماره های قبل ش

ــرای  ــی، ب ــه طباطبای ــک عام ــا کم ــی ب ــاب بانک ــردن حس ــطین و افتتاح ک ــردم فلس م

جمــع آوری کمک هــای نقــدی مــردم ایــران بــود. البتــه ســاواک پیــش از اقــدام عملــی 

ــم را  ی ــع رژ ــه نف ــط آن ب ــد ضب ــود و قص ــدود نم ــاب را مس ــوار حس ــهید بزرگ ــن ش ای

ــوه  ــه وج ــن ک ــرای ای ــرا، ب ــدن از ماج ــد از مطلع ش ــم بع ــری ه ــهید مطه ــت. ش داش

یعتمداری،  امانــی مــردم بــه مصــرف مــورد نظــر برســد بــا همــکاری دفتــر آیت اللــه شــر

پول هــا را بــا دادن قبــض دفتــر ایشــان بــه ســاواک بــاز پــس گرفتنــد. بعــد هــم بــا ســفر 

بــه مکــه مبلــغ جمــع آوری شــده را بــه دســت نمایــدگان مــردم فلســطین رســاندند.]1[

اولین یهودیانی که وارد علمایمبارز:شهیدمطهریوشیخعیسیقاسم
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

 بخشی از کارهای 
شهید مطهری، پخش 

اعالمیه برای کمک 
به مردم فلسطین و 
افتتاح کردن حساب 
بانکی با کمک عالمه 

طباطبایی، برای 
جمع آوری کمک های 

نقدی مردم ایران بود. 
البته ساواک پیش از 

اقدام عملی این شهید 
بزرگوار حساب را 

مسدود نمود و قصد 
ضبط آن به نفع رژیم را 

داشت.



اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

شهید مطهری در 
بخشی از این سخنرانی 
می گوید: »گذشته از 
جنبه اسالمی، فلسطین 
چه تاریخچه ای دارد؟ 
قضیه فلسطین مربوط 
به دولتی از دولت های 
اسالمی هم نیست، 
مربوط به یک ملت 
است، ملتی که او را به 
زور از خانه اش بیرون 
کرده اند«.
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یــم شــاه نســبت بــه شــهید مطهــری احســاس خطــر  امــا چیــزی کــه باعــث شــد تــا رژ

کنــد و اســم ایشــان در صــف اول مبــارزه بــا اســرائیل مطــرح شــود، ســخنرانی ایشــان 

ــتگیری  ــه دس ــر ب ــه منج ــود ک ــاد ب ــینیه ارش ــع در حس ــورا 1348ه.ش واق در روز عاش

ایشــان نیــز شــد.

شــهید مطهــری در بخشــی از ایــن ســخنرانی می گویــد: »گذشــته از جنبــه اســامی، 

ــی از دولت هــای  ــه دولت ــوط ب ــه فلســطین مرب یخچــه ای دارد؟ قضی فلســطین چــه تار

اســامی هــم نیســت، مربــوط بــه یــک ملــت اســت، ملتــی کــه او را بــه زور از خانه اش 

ــد.« ــرون کرده ان بی

ایشــان در ایــن ســخنرانی مســأله فلســطین را بــا واقعــه عاشــورا گــره زده و می گوینــد: 

»اگــر حســین بــن علــی امــروز بــود و خــودش می گفــت بــرای مــن عــزاداری کنیــد، 

ــا...  ــن ی ــر م ــوان اکب ــد: نوج ــت بخوانی ــا می گف ــد؟ آی ــعاری بدهی ــه ش ــت چ می گف

ــرای مــن عــزاداری کنــی،  اگــر حســین بــن علــی بــود، می گفــت: اگــر می خواهــی ب

بــرای مــن ســینه و زنجیــر بزنــی، شــعار امــروز تــو بایــد فلســطین باشــد. شــمر امــروز 

موشــه دایــان اســت. شــمر امــروزت را بشــناس.«

ــاره  ــران درب ــردم ای ــر و م ــع حاض ــبهه جم ــع ش ــرای رف ــن ب ــری همچنی ــهید مطه ش

ــا  ــه آق ــد ک ــا کرده ان ــز م ــی دروغ در مغ ــد: »ه ــطین فرمودن ــأله فلس ــودن مس عربی ب

ایــن یــک مســئله داخلــی اســت، مربــوط بــه عــرب و اســرائیل اســت. بــاز بــه قــول 

ــرا  ــت، چ ــی نیس ــت و مذهب ــه این هاس ــوط ب ــر مرب ــرزی« اگ ــان فرام »عبدالرحم

ــول  ــون دالر پ ــتند؟ 36 میلی ــول می فرس ــا پ ــرای این ه ــب ب ــا مرت ــر دنی ــان دیگ یهودی

ــان را  ــه عنــوان کمــک رفــت. مــن آن یهودی ــران خودمــان بــرای آن هــا ب ــان ای از یهودی

ــد خودمــان را مامــت  ــم. مــا بای ــوان اینکــه یهــودی هســتند، مامــت نمی کن ــه عن ب

کنیــم، او بــه هم کیشــان خــود کمــک کــرده اســت. بــا کمــال افتخــار پــول می فرســتد. 

یــکا، روزی یــک  یــده اش را از روزنامــه اطاعــات دارم کــه یهودیــان مقیــم آمر مــن بر

ــد.«]2[ ــک می کنن ــرائیل کم ــه اس ــون دالر ب میلی

شیخ عیسی احمد قاسم

یــن اســت.  شــیخ عیســی قاســم، عالــم شــیعی و فعــال سیاســی و اجتماعــی در بحر

ــیخ  ــاندند. ش ــام رس ــه اتم ــف ب ــم و نج ــود را در ق ــوزوی خ ــات ح ــان تحصی ایش

یــن و  عیســی قاســم بــرای مدتــی عضــو مجلــس قانون گــذاری و مجلــس ملــی بحر

عضــو شــورای عالــی مجمــع جهانــی اهــل بیــت بودنــد.]3[

ــت  ــر واقعی ــلیم در براب ــل و تس ــل باط ــکوت در مقاب ــم »س ــی قاس ــیخ عیس ــر ش از نظ

فاســد و ســکوت در برابــر تجاوزگــری و شکســت در برابــر اســتکبار و عقب نشــینی از 

ــز نیســت«. ــن و آزادی و کرامــت جای دی



اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

شیخ عیسی قاسم با 
شرکت در راهپیمایی 

روز قدس در شهر 
قم، طی مصاحبه ای 

به هدف برپایی چنین 
راهپیمایی اشاره نموده 

و گفتند: »راهپیمایی 
روز جهانی قدس به 

منظور مقابله با استکبار 
و جاهلیت قدیم و 

مدرن و تجمعی برای 
خداست که به خاطر آن 

پیروزی عطا می کند«.

یــن، در 2016م   بــه خاطــر همیــن مواضــع و انتقــادات بــه حکومــت وقــت بحر
ً
دقیقــا

یــن از ایشــان ســلب تابعیــت می کنــد.]4[ دولــت بحر

ــبت  ــورش نس ــی کش ــای داخل ــه فض ــن ب ــر پرداخت ــاوه ب ــم ع ــی قاس ــیخ عیس ش

ــه  ــژه دارد. ب ــه وی ــطین توج ــوص فلس ــه خص ــام ب ــان اس ــه و جه ــائل منطق ــه مس ب

ــی  ــاره »نشســت منامــه« و خیانــت برخــی از کشــورهای عرب ــال ایشــان درب طــور مث

ــمن  ــا دش ــی ب ــرای نزدیک ــز، ب ــات تحقیرآمی ــر اقدام ــدام و دیگ ــن اق ــد: »ای می فرماین

ــت  ــت و حمای ــات ام ــانه خالی کردن از مقدس ــکار ش ــام آش ــه اع ــه مثاب ــرائیلی، ب اس

ــت.«]5[ ــتی( اس ــم صهیونیس ی ــان )رژ ــمنان آن ین دش ــمن تر از دش

ایــن عالــم شــیعی در بیانیــه ی روز قــدس 1398ه.ش دربــاره مســأله فلســطین بیــان 

ــرای  ــرائیل ب ــکا و اس ی ــای آمر ــه از دیکته ه ــس منام ــرن و کنفران ــه ق ــتند: »معامل داش

حــل و فصــل مســأله فلســطین و اقدامــی در جهــت هیمنــه اســتکبار بــر امت اســامی 

ــاره آزادی، عــزت و کرامــت امــت اســامی اســت.« ــی درب و چانه زن

ایشــان همچنیــن بــا شــرکت در راهپیمایــی روز قــدس در شــهر قــم، طــی مصاحبــه ای 

پایــی چنیــن راهپیمایــی اشــاره نمــوده و گفتنــد: »راهپیمایــی روز جهانــی  بــه هــدف بر

ــرای  ــی ب ــدرن و تجمع ــم و م ــت قدی ــتکبار و جاهلی ــا اس ــه ب ــور مقابل ــه منظ ــدس ب ق

ــروزی عطــا می کنــد.«]6[ ــه خاطــر آن پی خداســت کــه ب

ــا شــرکت در ســی و ســومین کنفرانــس بین المللــی  ــن ب شــیخ عیســی قاســم همچنی

ــم، وحــدت اســامی و مســلمین  ی ــرآن کر ــی از ق ــدن آیات ــا خوان وحــدت اســامی ب

ــت در  ــع ام ــد: »موض ــته و گفتن ــطین دانس ــأله فلس ــل مس ــل و فص ــیله ح ــا وس را تنه

مــورد فلســطین و مســجداالقصی، یــک آزمــون ســخت اســت، ایــن امــت یــا بایــد بــه 

شــکل متفــرق بمانــد کــه روز بــه روز شکســت خواهــد خــورد یــا بــه وحــدت خــود 

بازگــردد. فلســطین و قــدس مســأله یــک امــت اســامی اســت و کل امــت بایــد بــه 

پــا خیــزد و بــرای یاری رســاندن بــه فلســطین هماهنــگ باشــد و ایــن فلســطین تنهــا 

بــا شــعار و شــور پــس گرفتــه نمی شــود بلکــه بایــد بــا ایثارگــری و رهبــری واحــد، در 

راه آزادســازی فلســطین جان فشــانی کــرد تــا ایــن مســأله بــه ســر انجــام برســد.«]7[
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روز جهانــی قــدس، امــروز در دنیــا مهجــور واقــع شــده اســت. فــارغ از کشــورهایی کــه 

ــا  ــدس ب ــی روز ق ــم و راهپیمای ــد، مراس ــری دارن ــا حداکث ــی ی ــیعی حداقل ــت ش جمعی

ــت. ــزاری اس ــال برگ ــی در ح ــای حداقل ظرفیت ه

حضــرت امــام )ره( تصریــح می کننــد کــه »روز قــدس، روزی کــه بــه قــدس اختصــاص 

ــئله  ــه مس ــا ب ــدس تنه ــروز روز ق ــه ام ــت ک ــی اس ــن درصورت ــت«؛ ای ــد نیس ــته باش داش

قــدس و فلســطین اختصــاص دارد و تظاهــرات کوچکــی در ســایه ایــن مراســم در جهــان 

ــود. ــزار می ش برگ

اهمیت روز قدس از منظر امام خمینی )ره(

مســئله ای کــه امــام خمینــی )ره( بــدان اشــاره می کننــد، روز بیداری جهان اســام اســت. 

بــه عبــارت دیگــر روز قــدس در نظــر ایشــان روز بیداری اســامی اســت. حضرت امــام در 

فرمایشــات خــود پیرامــون روز قــدس، ایــن روز را بــا عباراتــی نظیــر »روز حیات اســام«، 

»روز تجدیــد حیــات امــت اســامی«، »روز بــه خــاک ماالنــدن پــوزه ی اســتکبار« و »روز 

حکومــت جهــان اســام« توصیــف می کنند.

همــه ایــن تعابیــر نشــان از ظرفیت ســازی حضــرت امــام بــرای روز قــدس دارنــد؛ ایشــان 

روز قــدس را بــه مثابــه یــک روز سرنوشت ســاز بــرای همــه جهــان اســام تلقــی می کننــد.

چالشهایفعلیوآیندهپژوهیروزجهانیقدس اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

حضرت امام در 
فرمایشات خود 
پیرامون روز قدس، این 
روز را با عباراتی نظیر 
»روز حیات اسالم«، 
»روز تجدید حیات 
امت اسالمی«، »روز به 
خاک ماالندن پوزه ی 
استکبار« و »روز 
حکومت جهان اسالم« 
توصیف می کنند.
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ــته و روز  ــر گذاش ــدم را فرات ــود ق ــات خ ــی از فرمایش ــش مهم ــام در بخ ــرت ام حض

ــی  ــام خمین ــت ام ــد. درحقیق ــتکبران« می دانن ــر مس ــتضعفان ب ــه مس ــدس را »غلب ق

ــه آن را وارد حــوزه اســتضعاف و اســتکبار کــرده و  )ره( ایــن روز و مســئله پرداختــن ب

ــد. ــش می دهن ــه آن را افزای ــه ب ــت توج اهمی

تبدیل روز قدس به دغدغه ای انسانی

ــگاه از  ــه ن ــد ک ــه ای باش ــه گون ــد ب ــدس بای ــت روز ق ــش ظرفی ــرای افزای ــا ب تاش ه

ــدن«  ــه »انسانی ش ــام« ب ــان اس ــام« و از »جه ــان اس ــه »جه ــرب« ب ــای ع »ملت ه

ــان را  تغییــر کنــد. فــارغ از بحــث نــگاه انســانی بــه مســئله قــدس می تــوان ســایر ادی

یــرا مســئله قــدس ظرفیــت ایجــاد انســجام بیــن ادیــان و  نیــز وارد ایــن بحــث کــرد، ز

ــان را دارد. ــی ادی ــق هم گرای تحق

توجه به فضای حاکم بر کشورهای جهان

ــای  ــری از ظرفیت ه ــتفاده حداکث ــاهد اس ــروزه ش ــت ام ــد گف ــا بای ــه ام ــن هم ــا ای ب

موجــود نیســتیم. البتــه کــه فشــارهای بســیاری وجــود دارد کــه مانــع تحقــق اهــداف 

ــرات در  ــه تظاه ــزاری هرگون ــال، برگ ــرای مث ــود. ب ــدس می ش ــئله روز ق ــد در مس بلن

ــی روز  ــرای راهپیمای ــوز ب ــت مج یاف ــا در ــت؛ ام ــمی اس ــوز رس ــد مج ــا نیازمن اروپ

قــدس امــر ســختی اســت و مشــکاتی را بــا خــود بــه همــراه دارد. بنابرایــن و بــرای 

حــل چنیــن مشــکاتی بایــد توجــه کــرد کــه فضــای همــه کشــورها مشــابه یکدیگــر 

ــه  ــد در هــر کشــوری بســته ب ــه بحــث روز قــدس بای ــن ب ــرای پرداخت ــذا ب نیســت و ل

ــد. ــر آن کشــور وارد عمــل ش شــرایط حاکــم ب

تغییر سبک برگزاری مراسم روز قدس

ــواع برگــزاری  ــد یکــی از ان ــه شــرایط اجتماعــی و داخلــی هــر کشــور بای ــا توجــه ب ب

ــت در  ــن اس ــرد. ممک ــرار گی ــتور کار ق ــرات در دس ــا تظاه ــی و ی ــت، راهپیمای نشس

کشــوری بنــا بــه طبــع مــردم برگــزاری مراســم روز قــدس بــه ســبک تظاهــرات اقــدام 

درســتی نباشــد. در چنیــن کشــوری می تــوان مراســم روز قــدس را بــه ســبک نشســت، 

ــرد. ــزار ک ــری برگ ــاوال هن ــا کارن ــری و ی ــنواره ی فک ــی، جش ــه هم اندیش جلس

ــان و  ــا لس ــه ب ــد ک ــاب می کردن ــردی انتخ ــی را ف ــر قوم ــران ه ــال پیامب ــد متع خداون

فرهنــگ آن قــوم آشــنایی داشــتند. حضــرت محمــد)ص( درحالی از ســوی پــروردگار 

یــت مهــم رســالت در شــبه جزیــره عربســتان را عهــده دار شــدند کــه بــا فرهنــگ  مأمور

ــدس در  ــم روز ق ــزاری مراس ــن برگ ــتند. بنابرای ــل داش ــنایی کام ــراب آش ــان اع و زب

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

با توجه به شرایط 
اجتماعی و داخلی 

هر کشور باید یکی 
از انواع برگزاری 

نشست، راهپیمایی و 
یا تظاهرات در دستور 
کار قرار گیرد. ممکن 
است در کشوری بنا 

به طبع مردم برگزاری 
مراسم روز قدس به 

سبک تظاهرات اقدام 
درستی نباشد. در 

چنین کشوری می توان 
مراسم روز قدس را به 
سبک نشست، جلسه 

هم اندیشی، جشنواره ی 
فکری و یا کارناوال 

هنری برگزار کرد.
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یرکــی را می طلبــد تــا ثمــره ایــن روز  کشــورهای مختلــف نیــز همین قــدر انعطــاف و ز

مهــم هرچــه بیشــتر شــود.

کارآمدتر شدن مراسم روز قدس

ــن  ــی ای ــؤال اصل ــا س ــتند؛ ام ــکار هس ــخص و آش  مش
ً
ــا ــدس کام ــداف روز ق اه

یــن اقداماتــی اســت کــه  شــکال فعلــی، کارآمدتر
َ
اســت: »آیــا احیــای روز قــدس بــه ا

در راســتای تحقــق اهــداف روز قــدس انجــام می گیــرد؟ و آیــا اقدامــات انجام گرفتــه، 

ــر ایــن  تمــام کاری اســت کــه پتانســیل اجرایی شــدن داشــته اســت و کاری مضــاف ب

ــام داد؟« ــوان انج نمی ت

در صورتــی کــه ســوال دوم را بــا »بلــه« پاســخ دهیــم، پرســش دیگــری پیــش می آیــد: 

ــورهای  ــرایط کش ــا و ش ــه فرهنگ ه ــر ب ــق و ناظ ــی دقی ــزی بین الملل ی ــا برنامه ر »آی

مختلــف را در دســتور کار قــرار داده ایــم؟ آیــا نــگاه مــردم در شــرق و غــرب عالــم بــه 

ــم؟« ــی کرده ای ــی را بررس ــرات و راهپیمای ــئله تظاه مس

الزمه ی جهانی و ثمربخش تر شدن روز قدس

ــای  ــت. فعالیت ه ــی اس ــای جهان ــه ی فعالیت ه ــن الزم ــی اولی ــرد جهان ــگاه و رویک ن

ــبک از  ــن س ــوان همی ــرد و نمی ت ــام می گی ــی انج ــبک خاص ــا س ــران ب ــی در ای فرهنگ

فعالیــت را در ســایر مناطــق جهــان اســتفاده کــرد. طراحــی روز قــدس بــا رویکردهــای 

فرهنگــی، فکــری، سیاســی، امنیتــی و قانونــی نیــاز بــه لحــاظ کــردن عنصــر نــگاه و افق 

جهانــی دارد. بــه عبــارت دیگــر بــدون شــناخت حقــوق مدنــی و قوانیــن اعتــراض و 

اظهارنظــر در کشــورها نمی تــوان روز قــدس را بــه احســن وجــه در جهــان برگــزار کــرد.

دومیــن الزمــه برگــزاری ثمربخــش مراســم روز قــدس در کشــورهای مختلف، مشــورت 

ــا نخبــگان و عقــا و بــزرگان کشــورها اســت. در ایــن نــوع جلســات  و هم اندیشــی ب

ــد اهمیــت  ــی و شــیعه هســتند بای  ایران
ً
ــا هم اندیشــی، برگزارکننــدگان مراســم کــه غالب

ایــن روز و مراســم را بــرای حضــار دیگــر توضیــح دهنــد. همچنیــن بیــان ایــن نکتــه کــه 

یــن ســرمایه های بنیادیــن جهــان اســام اســت، بســیار حائــز  روز قــدس جــزء مهم تر

ــان  ی ــف در جر ــورهای مختل ــگان کش ــا نخب ــت ت ــه الزم اس ــد؛ چراک ــت می باش اهمی

ــاش  ــر ت ــن روز جدی ت ــای ای ــق آرمان ه ــرای تحق ــد و ب ــرار گیرن ــن روز ق ــت ای اهمی

کننــد.

ظرفیت های روز قدس

ــه  ــت ک ــی اس ــه ظرفیت های ــرائیل از جمل ــی اس ــای اخاق ــیدن جنبه ه ــش کش ــه چال ب

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

نگاه و رویکرد 
جهانی اولین الزمه ی 
فعالیت های جهانی 
است. فعالیت های 
فرهنگی در ایران با 
سبک خاصی انجام 
می گیرد و نمی توان 
همین سبک از فعالیت 
را در سایر مناطق 
جهان استفاده کرد. 
طراحی روز قدس با 
رویکردهای فرهنگی، 
فکری، سیاسی، امنیتی 
و قانونی نیاز به لحاظ 
کردن عنصر نگاه و افق 
جهانی دارد. 
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ــی  ــح اخاق ــئله »قب ــوان از مس ــر می ت ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــده اس ــل نش ــور بالفع هن

ــن  ــون محتواســازی اســتفاده کــرد. در ای ــوان یــک کان ــه عن اشــغالگری در جهــان« ب

 اســامی مدنظــر نیســت؛ بلکــه اتــکاء بــه وجــه 
ً
بحــث اســام و دیدگاه هــای صرفــا

اخاقــی اشــغال یــک ســرزمین در بعــد انســانی مدنظــر اســت.

ــه  ــت ک ــی اس ــر موضوعات ــب« از دیگ ــودن غص ــی  ب ــر اخاق ــی »غی ــش جهان همای

می تــوان بــه آن در کشــورهای غربــی پرداخــت و مســئله قــدس و اشــغال فلســطین را 

یرکانــه بــرای مــردم غــرب بــه مســئله ای مهــم تبدیــل کــرد. بســیار ز

»بررســی ابعــاد حقوقــی غصــب ســرزمین« عنوانــی دیگــری اســت کــه می تــوان در آن 

از منظــر حقــوق غربــی بــه مســئله اشــغال ســرزمین اشــاره کــرد. در چنیــن موضوعــی 

ــود؛  ــان ش ــت بی ــا مقاوم ــران ی ــرائیل، ای ــطین، اس ــی از فلس ــت مطلب ــاز نیس ــی نی حت

یــن در  ــا حاضر ــه موضــوع غصــب یــک ســرزمین کافــی اســت ت صــرف پرداختــن ب

ــامی  ــوان از اس ــن می ت ــد. همچنی ــل کنن ــطین تأم ــئله فلس ــه مس ــبت ب ــش نس همای

ــا حساســیتی از ســوی حاکمیــت  ــه عنــوان نمــاد و ســبمل اســتفاده کــرد ت دیگــری ب

کشــورهای غربــی پیــش نیایــد.

 رویکرد تمدن سازانه نسبت به روز قدس

یــم صهیونیســتی عــاوه بــر غصــب فلســطین پــروژه دیگــری را بــا هــدف جلوگیری  رژ

از وحــدت اســامی و شــکوفایی تمــدن اســامی در دســتور کار دارد. فلســفه وجــودی 

اســرائیل جلوگیــری از شــکوفایی مجــدد تمــدن اســامی اســت و طبــق ایــن دیــدگاه، 

یه حــق ندارنــد  کشــورهای اطــراف اراضــی اشــغالی یعنــی مصــر، اردن، لبنــان و ســور

توســعه یابند.

یرســاختی، سیاســی، اقتصــادی،  عقب ماندگــی کشــورهای مســلمان در ابعــاد ز

اجتماعــی و... مانــع از شــکل گیری وحــدت میــان جوامــع عربــی و اســامی اســت. 

ــرائیل در  ــی اس ــل هژمون ــه دلی ــارس ب ــوزه خلیج ف ــورهای ح ــر کش ــارت دیگ ــه عب ب

ــد. ــود را ندارن ــاخت های خ یرس ــاختار و ز ــول در س ــازه تح ــه اج منطق

ــام  ــان اس ــات جه ــرگ و حی ــئله م ــدس، مس ــئله ق ــت مس ــد گف ــیر بای ــن تفاس ــا ای ب

ــب  ــتی آن را غص ــم صهیونیس ی ــه رژ ــرزمینی ک ــه س ــا ب ــدس تنه ــث روز ق ــت. بح اس

ــرت  ــه های حض ــز در اندیش ــری نی ــی دیگ ــداف متعال ــدارد و اه ــاص ن ــرده اختص ک

ــت. ــته اس ــود داش ــدس وج ــذاری روز ق ــرای نام گ ــام ب ام

ــت؛  ــده اس ــغال ش ــت ها اش ــط صهیونیس ــطین توس ــی فلس ــرزمین و اراض ــروزه س ام

ــر  ــتند از نظ ــرزمینی نیس ــغال س ــت اش ــه تح ــه ک ــی منطق ــورهای عرب ــی کش ــا برخ ام

ــند. ــرائیل می باش ــغال اس ــت اش ــی تح ــری و فرهنگ فک

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

مسئله قدس، مسئله 
مرگ و حیات جهان 

اسالم است. بحث روز 
قدس تنها به سرزمینی 

که رژیم صهیونیستی 
آن را غصب کرده 

اختصاص ندارد و اهداف 
متعالی دیگری نیز در 

اندیشه های حضرت 
امام برای نام گذاری 

روز قدس وجود داشته 
است.
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ــا  ــت ی ــان موافق ــای اع ــن روش ه ی ــزء مترقی تر ــی ج ــرات و راهپیمای ــه تظاه اگرچ

ــوند.  ــق نمی ش ــی محق ــا راهپیمای ــدس ب ــداف روز ق ــه اه ــا هم ــتند، ام ــف هس مخال

عــاوه بــر راهپیمایــی در ایــن روز بایــد بــه مقــوالت اســتراتژیک و مهــم اســامی نظیــر 

ــت. ــام پرداخ ــان اس ــی جه ــری و فرهنگ ــامی و آزادی فک ــن اس ــدن نوی تم

ــامی  ــن اس ــدن نوی ــان تم ــق آرم ــتای تحق ــی را در راس ــاب مهم ــدس ب ــازی ق آزادس

ــاز و  ــروژه آینده س ــک پ ــم ی ــه چش ــدس را ب ــئله روز ق ــوان مس ــد و می ت ــاز می کن ب

ــئله  ــن مس ــت ای ی ــا محور ــف ب ــت های مختل ــزاری نشس ــت. برگ یس ــاز نگر تمدن س

ــه  ــرد؛ چراک ــود گی ــه خ ــی ب ــت دوچندان ــدس اهمی ــازی ق ــا آزادس ــود ت ــث می ش باع

ــامی را  ــن اس ــدن نوی ــق تم ــه تحق ــطین، بلک ــا آزادی فلس ــه تنه ــرائیل ن ــات اس حی

ــود. ــئله می ش ــن دو مس ــق ای ــع از تحق ــد و مان ــه دار می کن خدش

یابی کارنامه علمی جهان اسام در حوزه مسائل مربوط به فلسطین ارز

روز قــدس همچنیــن فرصــت مناســبی اســت تــا در آن کارنامــه پژوهشــی جهــان اســام 

ــده اند،  ــد ش ــران تولی ــیاری در ای ــی بس ــی و پژوهش ــوب علم ــار مکت ــود. آث ــی ش بررس

ــه را در نظــر گرفــت کــه اگرچــه ادبیــات مؤلفیــن ایرانــی در داخــل  ــد ایــن نکت امــا بای

ــت  ــا ذهنی ــات ب ــن ادبی ــا ای ــت، ام ــرش اس ــل پذی ــان قاب ــوی مخاطب ــور از س کش

یــادی نــدارد. بــه عبــارت دیگــر گاهــی ابــزار  مخاطبــان درســایر کشــورها همخوانــی ز

ــور  ــا کش ــوری ب ــر کش ــات ه ــه ادبی ــوند، چراک ــداف می ش ــق اه ــع تحق ــات مان و ادبی

دیگــر متفــاوت اســت. لــذا روز قــدس فرصــت مناســبی اســت تــا ایــن مســئله مــورد 

بررســی قــرار گیــرد تــا آثــار جدیــد در حــوزه مســئله فلســطین بــا هــدف جهانی شــدن 

و مــورد پذیــرش جهانیــان قرارگرفتــن تدویــن و منتشــر شــوند.

گام دوم روز قدس با نگاهی تمدن گرایانه

یــن گام در جهــت احیــای روز  ــر مهم تر جمهــوری اســامی در طــی چهــل ســال اخی

قــدس را برداشــته اســت؛ امــا گام دوم یعنــی جهانی شــدن مســئله و روز قــدس بحثــی 

ــم  ــام معظ ــه مق ــور ک ــت. همان ط ــق اس ــی دقی یاب ــی ها و ارز ــد بررس ــه نیازمن ــت ک اس

رهبــری چنــدی پیــش گام دوم انقــاب اســامی را بــه ســوی پیشــرفت و آینــده ترســیم 

یــت نــگاه بــه  کردنــد، همــه گروه هــا نیــز بایــد گام دوم فعالیت هــای خــود را بــا محور

آینــده طراحــی کننــد.

ــرای  ــی ب ــاز دارد گام دوم ــه نی ــت ک ــی اس ــه عرصه های ــز از جمل ــدس نی ــئله روز ق مس

آن ترســیم و طراحــی شــود. در مســیر گام دوم روز جهانــی قــدس الزم اســت تــا ابــزار 

ــود. ــال ش ــرات الزم اعم ــی و تغیی ــن روز بررس ــداف ای ــرد اه ــرای پیش ب ــود ب  موج

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

جمهوری اسالمی در 
طی چهل سال اخیر 
مهم ترین گام در جهت 
احیای روز قدس را 
برداشته است؛ اما گام 
دوم یعنی جهانی شدن 
مسئله و روز قدس 
بحثی است که نیازمند 
بررسی ها و ارزیابی 
دقیق است. 
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حتــی شــاید الزم باشــد ادبیــات خــود را بــرای تحقــق بیشــتر و بهتــر آرمان هــای روز 

قــدس تغییــر دهیــم. تنهــا کارکــرد روز قــدس در تــاش بــرای نجــات مــردم فلســطین 

یــرا رویکــرد حاکــم بــر ایــن روز، رویکــردی جهانــی اســت کــه  خاصــه نمی شــود؛ ز

ــود. ــامل می ش ــا را ش ــای دنی ــورها و ملت ه ــام کش تم

ــر شــود،  ــر مشــکات اخی ــه درگی ی ــل از اینکــه شــیخ زکزاکــی در نیجر ــال قب ــرای مث ب

یــن مراســم های روز قــدس در ایــن کشــور برگــزار می شــد. تظاهــرات  یکــی از بزرگ تر

 بــا یــک میلیــون نفــر جمعیــت برگــزار می شــد. ایــن شــکل 
ً
یــه گاهــا روز قــدس نیجر

ــلمانان  ــان مس ــود در اذه ــی موج ــگاه جهان ــانگر ن ــدس نش ــم روز ق ــزاری مراس از برگ

یــه بــوده اســت. نیجر

بنابرایــن بایــد یــک نــگاه تمدن ســازانه نســبت بــه روز قــدس داشــت و در ســایه ایــن 

یابی  رویکــرد تمدن گرایانــه بایــد در قــدم اول کارنامــه چهــل ســال اول روز قــدس را ارز

کــرد تــا نقــاط ضعــف و قــدرت خــود را بشناســیم. ســپس در گام بعــدی بایــد تــاش 

کــرد تــا روش هــای جدیــد و مؤثــر را جایگزیــن روش هــای قدیمــی کنیــم.

بهره گیری از فضای مجازی

عــاوه بــر روش هــا و رویکردهایــی کــه ذکــر شــد از فضــای ســایبری و مجــازی نیــز بــه 

عنــوان یــک فضــای مناســب بــرای پرداختــن بــه بحــث روز قــدس می تــوان اســتفاده 

کــرد. اغــراق نیســت اگــر تأثیرگــذاری فعالیــت در شــبکه های مجــازی را هــزاران برابــر 

بیشــتر از راهپیمایــی بدانیــم.

ــردم  ــرات م ــش تظاه ــع پخ ــه مان ــود دارد ک ــن وج ــی آهنی ــان، کنترل ــفانه در جه متأس

ــود.  ــی می ش ــه مناســبت روز قــدس در تلویزیون هــای جهان ــان ب ــورهای جه کش

ــرائیل« از  ــر اس ــرگ ب ــعار »م ــک ش ــی ی ــد حت ــازه نمی دهن  اج
ً
ــدا ــت ها اب صهیونیس

ــد؛ امــا  ــن اقدامــات برخــورد می کنن ــا ای  ب
ً
ــون کشــوری پخــش شــود و قطعــا تلویزی

ــد.  ــی دارن ــای جهان ــه تلویزیون ه ــبت ب ــری نس ــای آزادت ــی فض ــبکه های اجتماع ش

ــا فعالیت هــای روز قــدس را  ــرادی هســتیم ت ــد اف ــن فضــا نیازمن ــت در ای ــرای فعالی ب

بــه شــکلی هنرمندانــه در شــبکه های اجتماعــی پیگیــری کننــد، و ایــن روشــی اســت 

ــود. ــدس می ش ــئله و روز ق ــا مس ــان ب ــتر جهانی ــه بیش ــدن هرچ ــث مواجه ش ــه باع ک

یــم کــه الزم اســت ابــزار مــورد اســتفاده در فعالیت هــای  اکنــون در شــرایطی قــرار دار

مربــوط بــه روز قــدس و مســئله فلســطین، جــای خــود را بــه ابــزار نــو دهنــد. واقعیــت 

یــم  ایــن اســت کــه بســیاری از مــردم جهــان خواهــان حضــور در تظاهــرات علیــه رژ

صهیونیســتی و دفــاع از فلســطین هســتند امــا بــا ممنوعیــت مواجه انــد. همیــن مــردم 

می تواننــد بــا حضــور در فضــای مجــازی تظاهــرات خــود را برگــزار کننــد و بســیاری 

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

عالوه بر روش ها و 
رویکردهایی که ذکر 

شد از فضای سایبری 
و مجازی نیز به عنوان 

یک فضای مناسب برای 
پرداختن به بحث روز 

قدس می توان استفاده 
کرد. اغراق نیست اگر 

تأثیرگذاری فعالیت در 
شبکه های مجازی را 

هزاران برابر بیشتر از 
راهپیمایی بدانیم.



گاه نامه تحلیلی - تبیینی خیبر | شماره دوم | خرداد 1399| صفحه 141

ــا  ــطه ب ــن واس ــه ای ــز ب ــر نی ــیاری دیگ ــد و بس ــزار کنن ــود را برگ ــرات خ ــازی تظاه مج

ــوند. ــنا می ش ــت آن آش ــدس و اهمی ــئله ق مس

چه باید کرد؟

تمــام ایــن مطالــب بــا هــدف فراخــوان بــرای بازاندیشــی و نواندیشــی در نگاه به مســئله 

ــری از  ــل جلوگی ــه دلی ــان شــدند؛ چراکــه حضــور اســرائیل در منطقــه ب روز قــدس بی

شــکل گیری تمــدن نویــن اســامی صــورت گرفتــه اســت و لــذا بایــد تــاش شــود تــا 

دشــمن از هــدف خــود بازمانــده و امــت اســامی تمــدن نویــن اســامی را رقــم بزننــد.

یــان اســتقرار صهیونیســم در منطقــه خطرناک تر از اشــغال فلســطین توســط  بنابرایــن جر

ــازی  ــه و خنثی س ــک و تجزی ــون تفکی ــرائیل کان ــرا اس ی ــت؛ ز ــتی اس ــم صهیونیس ی رژ

وحــدت ســرزمینی و تمــدن اســامی اســت.

ــائل  ــه مس ــر ب ــه فج ــد ده ــرد و مانن ــری را در برگی ــائل بزرگ ت ــد مس ــدس بای روز ق

مختلفــی اختصــاص یابــد. دهــه فجــر زمانــی اســت کــه کارنامــه جمهــوری اســامی 

یابــی و معرفــی قــرار می گیــرد و تنهــا بــه یــک وجــه  در عرصه هــای مختلــف مــورد ارز

ــا  ــرد ت ــه خــود گی ــن چهــره ای ب ــد چنی ــز بای ــدارد. روز قــدس نی خــاص اختصــاص ن

ــوند. ــق ش ــی )ره( محق ــام خمین ــه ام ــداف واال و تمدن گرایان اه

ــام  ــطه آن تم ــه واس ــوان ب ــه می ت ــیاری دارد ک ــای بس ــدس ظرفیت ه ــی ق روز جهان

اهــداف فــوق را محقــق کــرد. در قــدم اول می بایســت اتــاق فکــر و یــا اندیشــکده ای 

ــازی  ــات آزادس ــد ادبی ــکده بای ــن اندیش ــرد. در ای ــکل گی ــن ش ــور متخصصی ــا حض ب

ــود. ــد ش ــان تولی ــطین در جه فلس

همچنیــن توجــه بــه ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه چنانچــه مجــوز راهپیمایــی 

روز قــدس در کشــورهای اروپایــی و آســیایی صــادر نشــود، بــرای برگــزاری مراســم روز 

یــزی  قــدس بایــد دســت بــه چــه اقدامــی زد؟ متأســفانه بــرای حــل ایــن مســئله برنامه ر

ــی و  ــکده تخصص ــک اندیش ــئله در ی ــن مس ــی ای ــذا بررس ــت؛ ل ــه اس ــورت نگرفت ص

ــه نظــر می رســد. یافتــن راهــکار مناســب بــرای حــل آن بســیار الزم و ضــروری ب

جمع بندی

ــوالت  ــاد تح ــرای ایج ــبی ب ــت مناس ــدس فرص ــت روز ق ــد گف ــی بای ــور کل ــه ط ب

حداکثــری در عرصــه نــرم اســت؛ چراکــه ایــن روز، روز برخوردهــای نظامــی نیســت 

ــرد.  ــت ک ی ــان را مدیر ــگان جه ــی و نخب ــکار عموم ــه های اف ــان و اندیش ــد اذه و بای

ــن  ی ــن مرکــز مطالعــات قــدس در جهــان، بهتر ی ــم بهتر ی ــه تکر ــوان ب ــن روز می ت در ای

یــن دانشــگاه های فعــال آســیایی در عرصــه قــدس و  پژوهشــگران جهــان عــرب، بهتر

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

روز جهانی قدس 
ظرفیت های بسیاری 
دارد که می توان به 
واسطه آن تمام اهداف 
فوق را محقق کرد. در 
قدم اول می بایست اتاق 
فکر و یا اندیشکده ای 
با حضور متخصصین 
شکل گیرد. در این 
اندیشکده باید ادبیات 
آزادسازی فلسطین در 
جهان تولید شود.
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یــن اثــر نقاشــی مرتبــط بــا روز قــدس پرداخــت تــا از ایــن پــس روز قدس و مســئله  بهتر

فلســطین از همــه ی جهــات هنــری، اقتصــادی، سیاســی و... مــورد بررســی و توجــه 

قــرار گیــرد و دیــده شــود.

یــن فرصت هایــی هســتند  همــه ی ایــن عرصه هــا بــه عــاوه ی فضــای مجــازی از بهتر

ــم  ــام معظ ــام و مق ــرت ام ــان حض ــام و آرم ــق پی ــرای تحق ــا ب ــوان در آن ه ــه می ت ک

ــد  ــه فعالیــت پرداخــت. همــه ی فعالیت هــا بای ــری درخصــوص مســئله قــدس ب رهب

ــای  ــد از ابزاره ــن بای ــود و همچنی ــام ش ــازانه انج ــی و تمدن س ــردی جهان ــا رویک ب

ــت. ــره گرف ــا به ــن آرمان ه ــق ای ــرای تحق ــد ب جدی

 

اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.

همه ی فعالیت ها باید 
با رویکردی جهانی 

و تمدن سازانه انجام 
شود و همچنین باید 

از ابزارهای جدید برای 
تحقق این آرمان ها بهره 

گرفت.




