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مقاله نخست

جایگاه رسزمین فلسطین، شهر قدس و مسجد االقصی 

در ادیان توحیدی

قداست فلسطين در آيات قرآن
 «قدس»، «بيت المقدس» يا «سرزمين مبارك» نام سرزمينى است كه از سوى 
خداوند تبرك و قداست يافته است،هرچند كه همه مناطق زمين به جهت آيه و 
نشانه الهى بودن از جايگاهى بلند و رفيع برخوردار و از قداست و بركت بهره مند 
ــت كه در قرآن از آن تحت  ــطين تنها سرزمينى اس ــت، ولى سرزمين فلس اس

عنوان»سرزمين مقدس» ياد شده است.
ــرزمين هاى ديگرى نيز از سوى خداوند به ”مبارك“ بودن توصيف  البته گاه س
شده اند، چنان كه سوره آل عمران درباره سرزمين مكه كه خانه خدا در آن قرار 
دارد مى فرمايد:» نخستين خانه اى كه براى مردم بنا شد، در مكه مباركه است 
ــمار مى آيد.» اما تمام آيات قرآنى كه به نحوى  كه مركز هدايت جهانيان به ش
ــت“ و ”مبارك“ سخن  ــطين ارتباط دارند، از دو وصف ”قداس ــرزمين فلس به س
مى گويند، به اين معنا كه اين سرزمين افزون بر ويژگى مبارك بودن، سرزمينى 

مقدس است.
ــت“ ويژگى انحصارى سرزمين فلسطين است و اين   بنابراين بايد گفت ”قداس
ــه آيات قرآن به  ــهر قدس و بيت المقدس ندارد، بلك ــت اختصاص به ش قداس
ــد و در اين ميان  ــطين اين صفت را داده ان ــرزمين فلس بخش هاى ديگرى از س
مى توان به آياتى از سوره طه اشاره كرد كه مى فرمايد:» پس زمانى كه موسى به 
ــرزمين مقدس درآمد، از سوى خدا موسى خوانده شد كه من خود پروردگار  س
ــرزمين و وادى مقدس طور  ــو در س ــت را بر كن، زيرا ت ــوام، پس كفش هاي ت
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ــتى.» اين آيه به صراحت سرزمين و وادى طور را سرزمينى مقدس معرفى  هس
ــده تا كفش هايش را  ــى(ع) خواسته ش ــت از موس كرده و به دليل همين قداس
ــرزمين از پاى خويش درآورد. در سوره قصص نيز  ــت اين س به احترام و قداس
فلسطين سرزمينى مبارك معرفى شده است. به اين ترتيب از آيات قرآن چنين 
ــت مى شود كه سرزمين فلسطين سرزمين مقدسى است و اين تقدس و  برداش
ــهر بيت المقدس يا وادى طور در سرزمين سينا ندارد. ــت اختصاص به ش قداس

ــرا نيز از سرزمين فلسطين و شرق  ــوره هاى اعراف، يونس و اس غير از آن در س
ــده كه زمانى بنى اسرائيل از آن  ــرزمينى مبارك ياد ش و غرب آن به عنوان س
ــده خويش بر آنان را به بهترين  ــدند تا خداوند نعمت وعده داده ش بهره مند ش

وجه به كمال برساند.
در حقيقت حكومت فلسطين و مناطق پيرامون آن،  به اين دليل به بنى اسرائيل 
ــد كه خداوند از سوى موسى به آنان وعده داده بود تا آن حضرت(ع) را  داده ش
در جنگ با فرعون يارى داده و همراه او باشند. اينگونه بود كه خداوند به وعده 
ــرزمين مقدس و مبارك گرداند. اما اين  خويش عمل كرد و آنان را وارث آن س
ــرزمين مقدس بنى  اسرائيل بوده  ــت كه اولين ساكنان اين س به اين معنا نيس
ــرزمين در زمان  ــت، چون اگر به قرآن مراجعه كنيم، در مى يابيم كه اين س اس
حضرت ابراهيم(ع) سرزمينى مبارك و مسكن آن حضرت بوده است، براى مثال 
ــوره انبيا درباره مهاجرت حضرت ابراهيم از سرزمين بابل پس از  خداوند در س
ــهور و رهايى از آن مى فرمايد:» ما ابراهيم را به همراه لوط از  ــوزى مش آتش س
دست دشمنان كافرش نجات داده و به سرزمينى برديم كه آن را براى جهانيان 

مبارك گردانيديم.»
نكته مهم در اين آيه آن است كه اين سرزمين را كه حضرت ابراهيم و يارانش را 
به آن جا كوچانده و از بدى دشمنانش رهايى بخشيده، سرزمينى مبارك براى 
ــمرده شده است،  به همين دليل مى توان گفت، اين سرزمين از آن  جهانيان ش
ــان ها بلكه جهانيان از آن سود  ــت و همه انس قوم و قبيله و يا دينى خاصى نيس

برده و از بركات آن استفاده مى كنند.
برخى از مفسران، اينكه شريعت هاى آسمانى و قوانين الهى در اين سرزمين بر 
ــت، را علت اصلى مبارك بودن اين سرزمين دانسته اند،  ــده اس جهانيان نازل ش
چون همه اديان توحيدى الهى از اين سرزمين به ديگر مناطق جهان گسترش 

يافته اند.
در تورات، اين سرزمين مبارك كه حضرت ابراهيم به آنجا كوچ كرده، سرزمين 
ــده و مرز آن را از فرات تا نيل دانسته است. اين درحالى است  كنعان ناميده ش
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ــطين امروزى را به عنوان سرزمين  ــتره بيشترى از فلس كه آيات قرآن نيز گس
مبارك مى دانند كه شامل شامات يعنى فلسطين، اردن، سوريه و لبنان مى شود.

صرف نظر از مبارك بودن، سرزمين فلسطين به نام هاى نيك ديگرى نيز ستايش 
ــده است، به عنوان مثال در سوره يونس از اين سرزمين به نام جايگاه صدق  ش
و راستى و در سوره مومنون از آن به سرزمين بلند و واال مقامى كه از امنيت و 

آب فراوان بهره مند است ياد شده است.

ارزش و جايگاه قدس
ــران همان قريه و آبادى  ــليم به اعتقاد همه مفس بيت المقدس يا قدس يا اورش
ــت كه بنى اسرائيل پس از رهايى از ستم فرعونى و درخواست بهره مندى از  اس

نعمت هاى زمينى دنيا از جانب خدا مامور شدند تا وارد آن شوند.
اين سرزمين، سرزمين آباد و پر بركتى بوده است كه در سوره بقره به آن اشاره 
شده است. خداوند بدليل همين وفور نعمت از آن به عنوان سرزمينى مبارك ياد 
مى كند و اين واژه تنها اختصاص به نعمت هاى مادى ندارد، بلكه بركات معنوى 
را نيز شامل مى شود و اين نكته ايست كه در سوره اسرا به آن اشاره شده است.

ــت و البته  ــت و مبارك بودن به دو دليل مادى و معنوى اس بنابراين اين قداس
ــالت پيامبران و دعوت  بايد علت معنوى را بر علل ديگرى ترجيح داد، زيرا رس
ــده است، اصل اساسى در تبرك  ــرزمين آغاز ش مردمان به توحيد كه از اين س

سرزمين است.
به هر حال تمام منابع اسالمى و يهودى قداست را مخصوص قدس يا بيت المقدس 
نمى دانند، بلكه آن را شامل همه فلسطين دانسته اند، اگرچه اختالف نظرهايى 
ــرزمين مقدس وجود دارد، براى مثال محدوده اين سرزمين  در تعيين حدود س
ــت و اين تغيير به دوره هاى گوناگونى  مقدس بر پايه باورهاى يهودى متغير اس
ــلط بودند يا  ــرزمين چيره و مس باز مى گردد كه يهوديان بر مناطقى از اين س
حاكميت خود را بر آن از دست مى دادند. از اين رو معيار قداست فلسطين نزد 
ــه وجود دولت يهودى و چيرگى آنان ارتباط پيدا مى كند كه همواره در  يهود ب

دوره هاى مختلف متغير بوده است.
آثار و بناهاى دينى بسيارى در اين سرزمين براى هر يك از پيروان اين سه دين 
آسمانى وجود دارد كه مى توان به مسجداالقصى براى مسلمانان، ديوار ندبه براى 

يهوديان و كليساى قيامت براى مسيحيان ياد كرد.
همان گونه كه گفته شد، قداست سرزمين فلسطين مختص شهر قدس نيست، 
بلكه سراسر سرزمين فلسطين از چنين قداستى برخوردار است،  اين موضوعى 
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ــال رواياتى وجود دارد كه از  ــت كه روايات نيز آن را تاييد مى كند، براى مث اس
ــهر الخليل به عنوان مكان كوچ و هجرت حضرت ابراهيم(ع) و نيز  ــت ش قداس

محل دفن آن حضرت سخن مى گويد.
اما در ميان مفسران و مورخان اسالمى درباره محدود قداست سرزمين فلسطين 
ــه ديدگاه وجود دارد، به عبارتى برخى اين قداست را سرتاسر سرزمين شام،   س
ــام يعنى سرزمين  ــمارى ديگر بخش  هايى از ش برخى ديگر از مصر تا فرات و ش

فلسطين دانسته اند.
ــطين است كه شامل  ــرزمين فلس با وجود تمام اين اختالف ديدگاه ها گفت س
ــى از اردن و لبنان و سوريه  ــينا و سرزمين فلسطين كنونى و بخش صحراى س

است، سرزمين مقدس به شمار مى آيد.

وجود مسجداالقصى
از ويژگى هاى برجسته بيت المقدس وجود مسجد االقصى در اين سرزمين است 
و اين نكته اى است كه در سوره اسرا به روشنى به آن اشاره شده است. اما نكته 
ــت كه قرآن زمانى از مسجد االقصى سخن مى گويد كه هنوز اين  مهم اينجاس
مسجد به تصرف مسلمانان درنيامده بود و روميان بر آن حكومت مى كردند و به 

ظاهر معبدى براى يهوديان و مسيحيان بوده است.
ــده است كه تعبيرى  ــم «مسجد االقصى» ياد ش ــجد به اس در قرآن از اين مس
هم سنگ «مسجد الحرام» است. به اين ترتيب مالحظه مى شود كه قرآن اين دو 
مسجد را هم سنگ يك ديگر قرار مى دهد و از آن به نام معبد و كليسا و يا كنيسه 
ــان دهنده آن است كه وقتى آيه مربوط به مسجد  ياد نمى كند كه اين خود نش
االقصى نازل شده است، دستكم مومنان از آن به نام مسجد از آن ياد مى كردند. 
ــجد االقصى در زمان هاى نخست  ــئله از آن جا تقويت مى شود كه مس اين مس
بيعت تا زمانى كه در مدينه تغيير قبله انجام مى گيرد، به عنوان قبله و مسجد در 
نظر مسلمانان از جايگاه خاص برخوردار بوده است. اين درحالى است كه سوره 
بقره قبله بودن مسجد االقصى را مورد تاكيد قرار مى دهد و مى فرمايد كه اكنون 
به فرمان الهى از آن عدول كرده و مى بايست مسجد الحرام قبله مسلمانان باشد.

همچنين در سوره اسرا از نام مسجد االقصى و مسجد الحرام استفاده و به قبله 
ــت و جايگاه خاص آنها اشاره شده است كه محل  ــجد و قداس بودن اين دو مس
ــت. در همين سوره به اين نكته نيز  ــير و معراج پيامبر اكرم(ص) نيز بوده اس س
ــجد االقصى به خاطر وجود اين  ــرزمين پيرامونى مس ــاره شده كه بركت س اش
ــجد االقصى كه قبله  ــت. در حقيقت وجود مس ــجد و قبله گاه بودن آن اس مس
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نخستين مسلمانان بوده خود عاملى براى بركت و فراوانى روزى مادى و معنوى 
اين سرزمين است.

ــته مورد احترام يهوديان و مسيحيان بوده است،  اين مسجد از زمان هاى گذش
ــيحيان با  ــتند با مس ــه خود را تنها دين برحق الهى مى دانس ــى يهوديان ك ول
ــونت برخورد مى كردند و نمى گذاشتند كه آنان از اين مسجد براى مراسم  خش

عبادى خويش استفاده كنند.
ــجد االقصى و اهمال و تخريب آن و  ــبت به مس قرآن درباره رفتار يهوديان نس
ــدس مى فرمايد: چه  ــجد مق ــيحيان از بهره گيرى از آن مس نيز منع كردن مس
ــتمگرتر از كسانى است كه مردمان را از مساجد خدا باز مى داشتند تا  كسى س
ــيدند تا آن مساجد رو به ويرانى رود و  ــاجد ياد خدا نشود و مى كوش در آن مس

خراب شود.
در اين آيه منظور از مساجد، مسجد االقصى است كه يهوديان نه تنها خود در 
آبادى آن نمى كوشيدند، بلكه در گزارش هايى كه تاريخ نيز آن را تاييد مى كند 
ــران از آن كارى كردند تا رو به ويرانى بگذارد و  ــا جلوگيرى از بهره گيرى ديگ ب
ــى كه پيامبر(ص) براى معراج به آنجا رفت، آن را ويرانه اى يافت كه بعدها  زمان
پس از فتح اسالمى ساخته و بازسازى شد و اين نكته ايست كه در مجمع البيان 

ج1 و 2 ص 361 به آن اشاره شده است.
ــده كه مسجد االقصى مكانى مقدس  ــاره ش به هر حال در قرآن به اين نكته اش
ــت. اين سخن از آن جا تاييد  ــلمانان بوده اس ــيحيان و مس براى يهوديان و مس
ــيحيان هر دو اين مكان را همانند مسلمانان اولين  ــود كه يهوديان و مس مى ش
قبله خود مى دانستند و به آن طرف نماز مى خواندند و دعا مى كردند، چنان كه 

به اين مسئله در آيات مربوط به تغيير قبله براى مسلمانان اشاره شده است.
از امير مؤمنان على(ع) روايت شده است كه بيت المقدس و مسجد االقصى يكى 
ــجد الحرام، مسجد االقصى و  ــت كه عبارتند از مس از چهار مكان مقدس دنياس

بيت المقدس، مسجد نبى و مسجد كوفه.
ــده  و داراى اماكن مقدس  ــهر بيت المقدس واقع ش ــريف قدس در ش حرم ش
بسيارى است. «حرم شريف اين مكان مقدس شامل مسجداالقصى، قبة الصخره 
ــت كه در مجموع به  ــاختمانهاى پيرامون آن اس ــا گنبد طاليى، صحنها و س ب
ــرار دارد و 14 دروازه از جمله درهاى  ــر فراز كوه موريا ق ــاحت 14 هكتار ب مس
ــباط، حطه، شرف االنبيا، ناظر، نو، قطانين، مطهره، سلسله، مغربيان، مغاربه،  اس
ــن اتاق هاى متعدد، 8 چاه در  ــد، غوانمه و دروازه طاليى و همچني داوود، حدي
صحن قبة الصخره و 17 چاه در حياط مسجداالقصى و در مجموع 4 گلدسته را 
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شامل مى شود .يك گلدسته بر باالى دروازه مغاربه (جنوب غربى)، گلدسته اى 
بر دروازه سلسله)جنوب غربى)، گلدسته بر باالى دروازه غوائمه ( شمال غربى) 

و ديگرى بر باالى اسباط )شمال) قرار دارد.»
ــجداالقصى- حرم شريف- نامى اسالمى است كه خداوند بلند مرتبه بر اين  مس
ــم  ــت. اس ــراء به وضوح از آن ياد كرده اس ــوره اس مكان قرار داد، در آيه اول س
ــت كه در مقايسه با مساجد  ــجدى كه دورتر اس االقصى يعنى دورتر يعنى مس
ــجدالحرام و مسجدالنبى در مكه و مدينه دور تر بوده است. ارتباط و پيوند  مس
قداست مسجداالقصى به عقايد و باورهاى مسلمانان به دورانى باز مى گردد كه 
ــمار مى رفت تا زمانى كه قبله به  ــلمانان به ش 17 ماه به عنوان اولين قبله مس
كعبه خانه خدا انتقال يافت. اسالميت مسجد االقصى به حادثه اسراء و معراج باز 
ــده است كه خداوند، شبانه پيامبر  مى گردد كه در آياتى از قرآن كريم بيان ش
ــوى مسجد االقصى در بيت المقدس در 27 رجب- يكسال قبل از  اكرم را به س

هجرت- فرا خواند تا از اين مكان به آسمان عروج كند.  

مسجداالقصى
ــجد صخره (قبه الصخره) اشتباه گرفته ميشود. اما  ــجداالقصى، اغلب با مس مس
ــال 15 هجرى  اين دو كامًال متمايز از يكديگرند. پس از فتح بيتالمقدس در س
قمرى خليفه دوم در محل اين مسجد نماز گزارد. مسلمانان در سال 18 هجرى 
قمرى مسجدى را در اين محل با تير چوبى و الوار ساختند. در دهه 80 هجرى 
بناى نوين آن شروع و در سال 90 هجرى (708 م) به پايان رسيد. اين مسجد 
ــلمانان قرار گرفته است، اما هر بار آسيب ها به نوعى  بارها مورد تعرض غير مس

ترميم شده است. 
ــت مدعياند كه اين مسجد بر فراز خرابههاى معبد سليمان  يهوديان صهيونيس
ــده است. به همين  ــاخته ش ــليمان ياد ميكنند، س كه از آن به عنوان هيكل س
ــتى براى تخريب اين مسجد  بهانه گروههاى مختلفى با حمايت رژيم صهيونيس
ــده است. صهيونيستها به بهانه يافتن  ــاخت بناى معبد سليمان تشكيل ش و س
خرابههاى اين معبد موهوم اقدام به حفر تونلهايى در زير مسجداالقصى كردهاند 
ــت. اما همه كاوشهاى آنها  ــاخته اس ــت س كه پايههاى اين بناى مقدس را سس
ــتها،  ــده به اعتراف خود صهيونيس ــانههاى يافته ش ــت و نش بينتيجه مانده اس
حاكى از موهوم بودن اين ادعاست، بلكه تأئيدى بر حقانيت دعاوى مسلمين و 

فلسطينيان بر اين مكان مقدس است. 
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 مسجد صخره (قبه الصخره)
ــت معراج پيامبر بنا شد. بناى آن در سال 67 هجرى  ــجد در گراميداش اين مس
ــجد متشكل از  ــد. اين مس ــال 71 هجرى قمرى تكميل ش قمرى آغاز و در س
ــت وجهى است كه دو راهروى مركز هشت وجهى را در بر گرفته  قاعدهاى هش
است. آنها نيز به نوبه خود جايگاه مركزى دايرهاى شكل، حاوى صخره را احاطه 

كردهاند.
ــب معراج پس از آنكه با  ــت كه پيامبر اكرم (ص) در ش اين همان صخرهاى اس
ــمان رفت. اين  ــريف- آمدند، از فراز آن به آس ــجداالقصى- حرم ش براق به مس
ــمان (تقريباً به ارتفاع قامت يك انسان)  ــب معراج ميان زمين و آس صخره از ش
معلق بود. بعدها به بهانه احتمال سقوط آن بر روى زائران، زير آن را پر كردند.

ــاالى دايرهاى كه صخره را احاطه  ــتوجهى و بالفاصله در ب در باالى قاعدة هش
ــت قبهاى دواليه، با قطر 18 تا 20 متر و ارتفاع تقريبى 23 متر است.  كرده اس
ــاختمان احاطه دارد و بر  ــد طاليى اين بنا به طرز جالب توجهى بر كل س گنب
ــتوجهى و ديوارهاى بيرونى، آيات قرآن كريم، نقش  ديوارهاى درونى قاعده هش

بسته است كه مجموعاً 210 متر از فضاى آنها را در بر گرفته است. 

 راهنماى نقشه حرم شريف قدس
ــجداالقصى( هر آنچه داخل حصار است) 2.مصالى مروانى( سطح هموار  1.مس
شرقى)3. مصالى شرقى 4. مصالى مسقف االقصى 5. دارالخطابه 6 . مسجدزنان 
7. موزه اسالمى8. ديوار براق 9. محله مغربى ها(توسط يهوديان ويران شد) 10. 
باب السلسله (دروازه) 11. گنبد نحوى 12. وضوخانه 13. منبر برهان الدين 14. 
مقبره الرحمه 15. باب التوبه( دروازه) 16. گنبد سلسله 17. مسجد قبه الصخره 
ــاب الغوانمه(دروازه) 21.  ــه 19. باب الحديد(دروازه) 20. ب 18. دروازه وضوخان
گنبد 22. سقاخانه سليمان 23. باب حطه(دروازه) 24. مناره باب االسباط 25. 

باب االسباط (دروازه) 26. كاخ هاى اموى

جغرافياى شهر قدس 
ــرق امتداد يافته و بين  ــله تپه هايى كه از غرب به ش ــهر قدس بر روى سلس ش
ــت. شهر  ــده  اس ــطح دريا قرار گرفته اند، واقع ش 720 الى 830 متر باالتر از س
قدس 54 كيلومتر با درياى مديترانه و 250 كيلومتر با درياى سرخ فاصله دارد. 
ــطين و برخى از  ــهرهاى بزرگ فلس ــيار مهم قدس را به ش ــن جاده بس چندي
ــهر 150 كيلومتر با عكا،  ــورهاى عربى متصل مى كند. اين ش پايتخت هاى كش
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ــر با نابلس، 36 كيلومتر با الخليل، 62 كيلومتر با يافا و 94 كيلومتر  65 كيلومت
با غزه فاصله دارد. همچنين جاده اى به طول 88 كيلومتر اين شهر را به عمان، 
ــره و 865 كيلومترى به بغداد  ــق، 528 كيلومتر به قاه ــر به دمش  290 كيلومت

متصل مى سازد.

قدس در طول تاريخ
ــال پيش باز مى گردد و بدين ترتيب  ــهر قدس به بيش از پنج هزار س قدمت ش
ــهرهاى جهان محسوب مى شود. نام هاى مختلفى كه بر  يكى از قديمى ترين ش
ــهر اطالق گرديد به تاريخ  كهن اين شهر گواهى مى دهد. كنعانى ها كه  اين ش
ــوم پيش از ميالد به اين منطقه آمدند نام آن را «اورساليم» نهادند  در هزاره  س
ــهر صلح يا شهر الهه «ساليم» است. واژه  اورشليم كه در عبرى  كه به معناى ش
ــاليم» خوانده شده و به بيت المقدس اطالق شده است از ريشه ى همين  «يروش
ــده است. در عصر  ــت. در تورات 680 بار اين واژه تكرار ش ــده اس واژه گرفته ش
يونانيان هم اين شهر مقدس به «ايليا» شهرت يافت كه به معناى خانه  خداست. 

دوره يهوديان
ــهر حكومت  ــال بر اين ش ــاله  قدس، يهوديان تنها 73 س در تاريخ پنج هزارس
كردند. حضرت داوود (ع) بين سالهاى 977 يا 1000 قبل از ميالد اين شهر را به 
تصرف خود درآورد و بر آن نام «شهر داوود» نهاد. آن حضرت قصرها و قلعه هاى 
مختلفى در اين شهر بنا كرد. پادشاهى حضرت داوود 40 سال به طول انجاميد. 
ــليمان(ع) مدت 33 سال بر اين شهر حكمرانى  ــرش حضرت س پس از وى پس
كرد. پس از رحلت حضرت سليمان در عهد فرزندش «رحبعام» قلمرو حضرت 

سليمان به چند تكه تقسيم شد و اين شهر بار ديگر «اورشليم» نام گرفت. 

عصر بابلى ها 
«بخت النصر دوم» شهر قدس را پس از شكست دادن پادشاهان يهود به تصرف 
خود درآورد. وى پس از فتح قدس يهوديان و پادشاه آنان  (صدقيا) را به اسارت 

در آورده و به شهر بابل برد.
 

دوره پارسيان
ــى پس از برانداختن  ــاه هخامنش ــال 538 قبل از ميالد «كورش» پادش در س
ــه قدس بازگردند.  ــان اجازه داد تا از بابل ب ــاد و فتح بابل به يهودي ــت م حكوم
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دوره يونانى
اسكندر (مقدونى) فلسطين را در سال 333 قبل از ميالد به تصرف خود درآورد. 
پس از مرگ وى سلسله مقدونى حاكميت خود را در اين شهر ادامه داد. در سال 
323 قبل از ميالد هم «بطلميوس» به اين شهر حمله كرد و آن را به همراه بقيه  

خاك فلسطين به سرزمين مصر ملحق كرد. 

دوره روميان 
ــل از ميالد قدس را  ــال 63 قب ــى يبمپ» فرمانده ى ارتش روم در س «بومبيج
ــق نمود. در اين مدت  ــود درآورد و آن را به امپراطورى روم ملح ــه تصرف خ ب
ــورش يهوديان  ــود. ش ــاى مختلفى ب ــوادث و رويداده ــاهد ح ــهر قدس ش ش
ــوادث آن دوره بود  ــه ح ــالدى در قدس از جمل ــا 70 مي ــالهاى 66 ت ــن س بي
ــهر به  ــورش ش ــركوب گرديد و در اين ش ــا س ــط رومى ه ــدت توس كه به ش
ــارت گرفت تا  ــان را به اس ــيارى از يهودي ــد و حاكم روم بس ــيده ش آتش كش
ــابق خود باز گردد.  ــكل س ــغال رومى ها به ش ــهر بار ديگر تحت اش وضعيت ش
ــدند شهر را  ــورش زدند و موفق ش ــت به ش پس از آن دو بار ديگر يهوديان دس
ــاوت با آنان  ــدت و قس به تصرف خود درآورند اما «آدريان» امپراطور روم به ش
ــران و يهوديان را از آنجا اخراج  ــهر قدس را وي ــورد كرد. او براى بار دوم ش برخ
ــهر را  ــهر را داد. پس از آن نام ش ــيحيان اجازه اقامت در ش كرده و تنها به مس
ــكونت نداشته باشد.  ــهر س ــتور داد تا هيچ يهودى در ش به «ايليا» تغيير و دس
«كنستانتين اول» امپراطور روم پايتخت خود را به قدس منتقل كرد و مسيحيت 
ــور تعيين نمود. اين حادثه نقطه عطفى در تاريخ  ــمى كش را به عنوان دين رس

قدس به شمار مى رود. زيرا كليساى «قيامت» در قدس ساخته شد. 

معراج حضرت رسول(ص) 
در سال 621 ميالدى شهر قدس شاهد حضور پيامبر(ص) بود، در اين سال خداوند 
آن حضرت را از مسجد الحرام به مسجد االقصى منتقل و از آنجا نيز به معراج برد. 
دوره ى اول اسالمى: عمر بن الخطاب در سال 636 (15 هجرى)ـ  در روايت ديگر 
سال 638 ميالدىـ  شهر قدس را فتح كرد. در آن سال ارتش اسالم به فرماندهى 
«ابوعبيده عمر بن جراح» وارد بيت  المقدس شد. اسقف «سفرونيوس» درخواست 
نمود كه عمرخود شهر قدس را تصرف كند، از اين رو بود كه سند اعطاى آزادى 
دينى در مقابل اعطاى جزيه بين او و عمر به امضا رسيد و اين دوره به (عهد عمرى) 
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شهرت يافت. براساس مفاد اين قرارداد نام شهر از ايليا به قدس بازگردانده شد 
و همچنين به درخواست مسيحيان سكونت يهوديان در شهر قدس ممنوع شد. 
از آن تاريخ شهر مقدس قدس شكل اسالمى به خود گرفت، تا آنكه در دوره ى 
ــهر در ابعاد  ــن ش ــيان (750ـ 878 م) اي ــان (661ـ 750 م) و دوره عباس اموي
مختلف شاهد شكوفايى گسترده اى شده بود.  از مهمترين آثار اسالمى ساخته 
ــت كه «عبدالملك بن مروان» آن  ــده در اين دوره مسجد «قبه الصخره» اس ش
ــال 709 ميالدى نيز  ــا نهاد و در س ــالهاى 682 تا 691 ميالدى بن ــن س را بي
ــهر قدس در اين دوره شاهد ناآرامى و  ــجدا القصى» ساخته شده است. ش «مس
جنگ هاى نظامى متعدد بود كه بين عباسيان و فاطميان و نيز قرامطه روى داده 
بود. تا اينكه سرانجام در سال 1071 ميالدى بيت المقدس به دست سلجوقيان 

افتاد.

جنگ هاى صليبى
ــد، اين رويداد پس از 500  ــال 1099 به دست صليبيان تصرف ش قدس در س
سال حكومت اسالمى و بر اثر جنگ هاى بوجود آمده بين سلجوقيان و فاطميان 
از يكسو و نزاع ها و اختالفات داخلى سلجوقيان از سوى ديگر به وقوع پيوست. 
صليبى ها به محض ورود به قدس حدود 70 هزار مسلمان را به شهادت رساندند 
و از هتك حرمت تمامى مقدسات اسالمى دريغ نكردند. از آن تاريخ يك دولت 
ــط يك پادشاه كاتوليك اداره مى شد  ــيحى در قدس روى كار آمد كه توس مس
ــاس مذهب كاتوليكى تدوين گرديد. اين مسئله باعث  و تمامى قوانين نيز براس

برانگيخته شدن خشم ارتودكس ها شد. 

دوره ى دوم اسالمى
ــال 1187 بيت المقدس  ــد در س ــن ايوبى» موفق ش ــن دوره «صالح الدي در اي
ــت.  ــن» به وقوع پيوس ــگ «حطي ــداد طى جن ــرد. اين روي ــس بگي ــاز پ را ب
ــرده و صليب ها را از  ــى رفتار ك ــاكنان آن به نرم ــح قدس با س ــس از فت وى پ
ــال صليبى ها  ــت. با اين ح ــهر پرداخ ــازندگى ش ــته و به س قبه الصخره برداش
ــلط يابند. اين  ــهر قدس تس ــتند پس از مرگ صالح  الدين بار ديگر بر ش توانس
ــد كه  ــخص موفق ش ــاهى فردريك» صورت گرفت. اين ش كار در دوره «پادش
ــاه  ــغال خود نگه دارد، اما پادش ــهر مقدس را در اش ــال اين ش به مدت 11 س
ــان باز پس گرفت.  ــهر را از آن ــال 1244 اين ش «صالح نجم الدين ايوم» در س
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دوره  مماليك 
ــا  مغوله ــه   حمل ــورد  م ــالدى  مي و 1244  ــال هاى 1243  س ــى  ط ــهر  ش
و  ــز»  قط ــيف الدين  «س ــى  فرمانده ــه  ب ــا  مماليك ه ــا  ام ــت  گرف ــرار  ق
ــدند.  ــروز ش ــا پي ــر مغوله ــود» ب ــن جال ــگ «عي ــرس» در جن ــر بي «الظاه
ــت و پس از آن تمام فلسطين و از  ــال 1259 م به وقوع پيوس اين رويداد در س
ــام را نيز  ــه قدس تحت حاكميت مماليكى ها درآمد. مماليك ها مصر، و ش جمل

پس از سقوط دولت ايوبى تاسال 1517 در حاكميت خويش داشتند. 

دوره حكومت عثمانى 
ــروزى در جنگ  ــس از پي ــليم اول پ ــلطان س ــه رهبرى س ــى ب ــش عثمان ارت
ــده  ــا 1616 روى داد، وارد قدس ش ــالهاى 1615 ت ــق» كه بين س ــرج داب «م
ــليمان  ــلطان «س ــى ملحق كردند. س ــورى عثمان ــرو امپراط ــه قلم و آن را ب
ــازى كرد.  ــن «قبه الصخره» را بازس ــهر قدس و همچني ــى» ديوارهاى ش قانون
بين سالهاى 1831 تا 1840 م فلسطين بخشى از كشور مصر به رهبرى محمد على 
ــيد كه بار ديگر توسط دولت عثمانى فتح شد. دولت  قرار گرفت. اما طولى نكش
عثمانى در سال 1880 براى قدس خودمختارى اعالم كرده و ديوارهاى شهر را 
ــهر در سال  ــهولت ورود «ويليام دوم» قيصر آلمان و همراهان وى به ش براى س
1898 برداشت، به هر شكل قدس تا جنگ جهانى اول تحت حاكميت عثمانى 
ــت در جنگ از فلسطين خارج شدند.  بود. آنگاه ترك هاى عثمانى پس از شكس

دوره  اشغالگرى انگليس 
ــى درآمد. در اين تاريخ ژنرال  ــال 1917 به اشغال نيروهاى انگليس قدس در س
ــغال قدس را به دست انگليسى ها اعالم كرده و «جامعه  ملل» حق  «آلنبى» اش
قيموميت بر فلسطين را به انگليسى ها واگذار كرد. اينگونه بود كه قدس پايتخت 
ــن دوره يعنى حاكميت  ــس قرار گرفت. در اي ــطين تحت قيموميت انگلي فلس
انگليس بين (1920 ـ 1948) فلسطين شاهد ورود گسترده يهوديان از سراسر 
جهان بود. بخصوص كه پس از وعده ى «بالفور» در سال 1917 مبنى بر اسكان 
يهوديان در سرزمين فلسطين، جريان اين مهاجرتها شكل بسيار گسترده اى به 

خود گرفت. 

طرح بين المللى كردن قدس 
مسئله قدس پس از جنگ جهانى دوم در سازمان ملل متحد مطرح شد و اين 
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سازمان با صدور قطعنامه اى در 29 نوامبر 1947 خواستار بين المللى شدن شهر 
مقدس قدس گرديد. 

پايان قيموميت انگليس 
ــطين اعالم و نيروهاى  ــال 1948 انگليس پايان قيموميت خود را بر فلس در س
خود را از اين سرزمين خارج كرد. به محض خروج انگليس از سرزمين فلسطين 
ــى و نظامى به وجود آمده در اين سرزمين  ــتى از خأل سياس باندهاى صهيونيس
كمال سوءاستفاده را كرده و فورى برپايى اسرائيل را اعالم كردند. در 3 دسامبر 
ــت وزير وقت رژيم صهيونيستى بخش غربى  1948 «ديويد بن گوريون» نخس
قدس را به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستى اعالم كرد،  در حالى كه تا شكست 
اعراب در جنگ ژوئن 1967 بخش شرقى اين شهر تحت حاكميت اردن بود. اما 
ــغال رژيم صهيونيستى  پس از جنگ ژوئن اين بخش از بيت المقدس نيز به اش

درآمد. 

اهميت قدس نزد مسلمانان
ــران، محل نزول وحى و مبعث  ــهر موطن ابراهيم خليل، محل پيامب 1. اين ش
ــد:“ پيامبران الهى بيت  ــت. ابن عباس در اين باره مى گوي ــى(ع) بوده اس عيس
المقدس را بنا نهاده و در آن سكنى گزيدند. بدين سبب در وجب به وجب آن 

يك پيامبر نماز خوانده و يا يك ملك اقامت نموده است.“

ــروردگار  ــت و پ ــريف اس ــومين حرم ش ــلمانان و س ــدس اولين قبله مس 2. ق
ــيد.  ــول و حبيب خود ويژگى خاصى بخش ــراى رس ــال آن را با ليلة االس متع
ــرى بعبده ليال  ــبحان الذى اس ــروردگار متعال در قرآن كريم مى فرمايد: س پ
ــه لنريه من آياتنا  ــجد االقصى الذى باركنا حول ــجد الحرام الى المس من المس
ــد الرحال  ــز فرمودند: التش ــالم ني ــميع البصير. پيامبر گرامى اس ــه هو الس انّ
ــجد االقصى. ــرام و المس ــجد الح ــجدى هذا و مس ــاجد مس ــى ثالثه مس اّال ال
از روزهاى نخستين ظهور اسالم، مسلمانان موظف شدند تا آنجا را به عنوان قبله 
نخستين خود قرار داده و نمازهايشان را به سمت مسجداالقصى و قدس شريف 
ــد . پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله تا هفده ماه بعد از هجرت به مدينه،  بخوانن
به سوى قدس نماز مى خواند . روزى معاوية بن عمار از امام صادق عليه السالم 
پرسيد: از چه زمانى رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله كعبه را قبله خود قرار داد؟ 
ــدر و كان يصلى فى المدينة الى بيت  ــخ دادند: «بعد رجوعه من ب حضرت پاس
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المقدس سبعة عشر شهرا ثم اعيد الى الكعبة; بعد از اينكه آن حضرت از جنگ 
ــوى بيت المقدس نماز مى  ــت . و آن حضرت در مدينه 17 ماه به س بدر برگش
خواند تا اينكه از سوى خداوند به كعبه برگردانده شد .» بنابراين معراج رسول 

خدا صلى اهللا عليه و آله از مسجد االقصى در شهر قدس آغاز شد . 
ــير اين آيه مى فرمايد: جمله «باركنا حوله  عالمه طباطبائى رحمه اهللا در تفس
ــت كه: مسجد االقصى عالوه بر اينكه خود سرزمين مقدسى  » حاكى از اين اس
ــد و اين ممكن است به بركات  ــت، اطراف آن نيز سرزمين مباركى مى باش اس
ــبز، خرم و مملو از  ــد; زيرا بيت المقدس ناحيه اى سرس ــاره كن ظاهرى آن اش
درختان پربار و آبهاى جارى و آبادانيها و زيباييها است، و نيز امكان دارد اشاره به 
بركات معنوى آن باشد; زيرا اين سرزمين مقدس در طول تاريخ كانون پيامبران 

بزرگ الهى و خاستگاه نور توحيد و خداپرستى بوده است . 
نكته ديگرى كه در اين سفر معنوى و الهى وجود دارد سير پيامبر صلى اهللا عليه 
ــوى بيت المقدس، مركز اديان توحيدى است .  ــالم به س و آله از مكه، مركز اس
سيد قطب مى گويد: «اسراء» ، تمام اديان توحيدى بزرگ از ابراهيم و اسماعيل 
ــر پيوند داد و اماكن مقدس  ــم النبيين صلى اهللا عليه و آله را به يكديگ ــا خات ت
اديان توحيدى را در يك جا متمركز نمود; چنان كه گويى حضرت محمد صلى 
اهللا عليه و آله - خاتم النبيين - با اين سفر شبانه خود اعالم مى دارد كه پيام و 

رسالت او حاوى رسالت پيامبران قبلى و ادامه راه آنان است. 

ــالم فرمود: وقتى  ــزار پيامبران خدا: امام صادق عليه الس ــل عبادت و م 3 . مح
ــت المقدس مى بردند،  ــى اهللا عليه و آله را هنگام معراج به بي ــول خدا صل رس
ــمانى) سوار كرد و با هم به بيت  ــالم او را بر براق (مركب آس جبرئيل عليه الس
المقدس آمدند . جبرئيل محراب هاى پيامبران بزرگ را به آن حضرت نشان داد 

و رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله در آن محرابها نماز گزارد . 
رسول خدا صلى اهللا عليه و آله خود نيز اين سفر سرنوشت ساز را چنين گزارش 
ــه بيت المقدس براق را به حلقه اى كه قبال انبياى  ــى كند: من هنگام ورود ب م
ــتم و وارد مسجد االقصى شدم .  ــتند، بس ــته مركب خود را به آن مى بس گذش
جبرئيل هم در كنارم بود . در آنجا ابراهيم خليل، موسى و عيسى و عده بسيارى 
ــه خاطر من اجتماع كرده و آماده اقامه نماز بودند . من  ــاى بزرگ الهى ب از انبي
ــت خواهد كرد; اما هنگامى  ــتم كه جبرئيل بر همه ما امام هيچ ترديدى نداش
ــد جبرئيل بازوى مرا گرفته و جلو برد و من بر آنان امامت  كه صف ها مرتب ش
ــب معراج در  ــالم درش ــول گرامى اس كرده و نماز خواندم . طبق اين روايت رس
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بيت المقدس حضور يافته و با ارواح انبياى بزرگ الهى مالقات كرده و در نماز 
جماعت، امامت آنان را نيز عهده دار شده است . 

فتح بيت المقدس 
ــوى  ــام به س ــلمان، پس از فتح ش ــال 15 هجرى (636 م) نيروهاى مس در س
ــهر بيت المقدس روى آوردند، آنان مدت 4 ماه آن شهر را محاصره كردند و  ش
ــختيهاى زيادى را متحمل شدند تا شهر را بدون خونريزى و جنگ و كشتار  س

تحويل بگيرند . 
حاكمان شهر، كه از يارى روميها نااميد شدندو مردم شهر كه از دست حكمرانان 
ــهر را به خليفه وقت  ــده بودند، پيشنهاد كردند كه ما ش ــته ش بى كفايت خس
ــلمانان نيز شرط آنان را پذيرفته و به خليفه دوم اطالع  تحويل مى دهيم . مس
ــن بيت المقدس به آنجا بيايد . او نيز با صالحديد  ــد كه براى تحويل گرفت دادن
امير مؤمنان على عليه السالم و برخى از بزرگان مدينه، به بيت المقدس آمد و 
ــقفها و رهبران مذهبى، امان نامه اى را نوشته و رسما بيت  ضمن مالقات با اس

المقدس را تحويل گرفت . 
ــاكنين بيت المقدس چنين است: اين امان  ــى از متن امان نامه عمر به س بخش
ــت كه عمر رئيس مسلمانان به مردم ايلياء (بيت المقدس) داده است،  نامه ايس
به جان و مال و كليسا و صليب و مريض و سالم و همه افراد آن امان مى دهد و 
اجازه نمى دهد كه كليساهاى آنان را اشغال كنند و آنها را ويران سازند و چيزى 
ــان هم نبايد احدى از  ــائل مذهبى آزادند و ايش از آنها را كم كنند . آنان در مس
يهوديان را در ايلياء سكونت دهند . مردم ايلياء نيز الزم است مانند جاهاى ديگر 
ــا و روميها را از آنجا بيرون كنند. پس  ــلمانان «جزيه » بپردازند و دزده به مس
ــلمانان بدون خونريزى و درگيرى و در آرامش كامل  از امضاى اين قرارداد، مس

وارد شهر شدند . 
پس از فتح مسالمت آميز شهر «ايلياء» توسط لشكر اسالم، با توجه به قداستى 
كه قرآن كريم براى آن سرزمين قائل شده است و همچنين به خاطر قبله اول 
ــهر را كه در طول  ــودن، نام ايلياء را به «بيت المقدس » تغيير دادند و اين ش ب

زمانهاى قبل از اسالم به ويرانه تبديل شده بود، آباد كردند . 
ــتند عبارتند از: ابو عبيده جراح،  اصحابى كه در فتح بيت المقدس حضور داش
معاذ بن جبل انصارى، بالل (موذن پيامبر صلى اهللا عليه و آله)، ابوذر غفارى، ابو 
ــلمان فارسى، ابو مسعود انصارى، عبداهللا بن  درداء، عبادة بن صامت انصارى، س

سالم، سعد بن ابى وقاص، شداد بن اوس و ... . 
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فضائل بيت المقدس از منظر اهل بيت عليهم السالم 
ــالم آنچنان اهميت دارد كه  ــهر بيت المقدس از منظر اس ــت ش فضائل و قداس
ــلمان در اين موضوع كتابهاى ويژه اى تاليف كرده اند . فضائل  دانشمندان مس
بيت المقدس، الفتح القسى فى الفتح القدسى، االنس فى فضائل القدس، روضة 
ــس لزائر القدس، االنس الجليل بتاريخ  ــجد االيلياء، تحصيل االن االولياء فى مس
ــورد اهميت، فضائل و  ــت كه در م ــدس و الخليل، نام برخى از اين كتابهاس الق

بركات مسجد االقصى وحرم شريف قدس از منظر اسالم سخن مى گويند . 
ــالم درمورد قدس شريف اشاره  در اينجا به چند حديث از اهل بيت عليهم الس

مى كنيم: 
ــد: «اربعة من قصور الجنة فى الدنيا:  ــالم فرمودن 1 . امير مؤمنان على عليه الس
ــجد الحرام و مسجد الرسول صلى اهللا عليه و آله و مسجد بيت المقدس و  المس
ــجد الكوفة; چهار بنا در روى زمين از كاخهاى بهشتى است: مسجدالحرام،  مس
مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله، مسجد بيت المقدس و مسجد كوفه .» 

ــجد بيت المقدس را با  2 . همچنين آن حضرت در روايت ديگرى نماز در مس
هزار نماز معادل مى داند و مى فرمايد: «صالة فى بيت المقدس الف صالة; يك 

نماز در بيت المقدس [معادل] هزار نماز است .» 

3 . ابوحمزه ثمالى از امام باقر عليه السالم روايت مى كند كه آن حضرت فرمود: 
ــول اهللا صلى اهللا عليه و آله و  ــاجد االربعة: المسجد الحرام و مسجد رس «المس
ــجد الكوفة، يا ابا حمزة! الفريضة فيها تعدل حجة  ــجد بيت المقدس و مس مس
والنافلة تعدل عمرة; چهار مسجد در روى زمين [داراى فضيلت ويژه اى] است: 
مسجد الحرام، مسجد پيامبر صلى اهللا عليه و آله، مسجد االقصى و مسجد كوفه 
ــاجد معادل حج ثواب دارد . و  ــزه! انجام نمازهاى واجب در اين مس . اى ابوحم

بجاى آوردن نماز مستحبى [در آنها] معادل عمره خواهد بود .» 

4 . پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله به على عليه السالم فرمود: يا على! در شب 
معراج سه جا نام تو را در كنار نام خود ديدم و با نگاه به آن آرامش يافتم . 

ــيدم، در روى صخره آن  ــب معراج به بيت المقدس رس الف . هنگامى كه در ش
ــول اهللا ايدته بوزيره و نصرته بوزيره، فقلت  ــته بود: «الاله اال اهللا محمد رس نوش
ــن ابى طالب; (17) خدايى جز  ــالم من وزيرى؟ فقال على ب لجبرئيل عليه الس
خداى يگانه نيست، و محمد صلى اهللا عليه و آله فرستاده اوست . من او را توسط 
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وزيرش تاييد كردم و نصرت بخشيدم . به جبرئيل گفتم: وزير من كيست؟ گفت 
على بن ابى طالب .» 

ب . در سدرة المنتهى 
ج . در عرش رب العالمين . 

قدس و علماى اسالم 
ــريف بيت المقدس  ــرزمين ش ــت خاصى كه س با توجه به جايگاه ويژه و قداس
ــالم به ويژه مراجع شيعه نسبت به اين  ــالم دارد، در هر زمان علماى اس در اس
ــهر حساسيت فوق العاده اى داشته اند . به همين جهت از هنگامى كه بيت  ش
ــرائيل به اشغال درآمد، تا كنون، علماى  ــط رژيم صهيونيستى اس المقدس توس
ــرزمينهاى اسالمى و اولين قبله مسلمانان از خود  ــالم براى دفاع از حريم س اس
واكنش نشان داده و ضمن اعالم مراتب انزجار خود، مسلمانان را به دفاع از آن 

دعوت نموده اند . 
در اين خصوص فتواها و پيامهاى زيادى از سوى مراجع عاليقدر شيعه همچون 
ــيد محمد هادى ميالنى، سيد ابوالقاسم  ــن حكيم، س ــيد محس آيات عظام: س

خوئى، امام خمينى رحمه اهللا و ديگر مراجع و بزرگان صادر شده است . 
در اين ميان سخنان و پيامهاى امام خمينى رحمه اهللا از آغازين سالهاى مبارزه 
ــش ويژه اى برخوردار است . نقل سخنان و اعالميه ها و  تا پايان عمر از درخش
عملكرد علماى بزرگ اسالم درباره قدس شريف نيازمند مقاله مفصلى است كه 
ــت . در اينجا فقط به مناسبت روز جهانى قدس،  از حوصله اين مقال خارج اس

پيام امام خمينى رحمه اهللا نقل مى شود . 

اعالم روز جهانى قدس 
ــرى حكيم فرزانه حضرت امام خمينى  ــالمى ايران به رهب با پيروزى انقالب اس
ــد; چراكه  ــطين زده ش ــره جرقه هاى اميد در دلهاى مردم مبارز فلس قدس س
ــالمى و ضد اسرائيلى محسوب مى شد و رهبر آن  انقالب ايران يك حركت اس
در 17 خرداد سال 1346 ش به مناسبت جنگ 6 روزه اعراب و اسرائيل، فتواى 
ــى دولتهاى  ــى خويش را مبنى بر حرمت هرگونه ارتباط تجارى و سياس انقالب
ــالمى با اسرائيل و حرمت مصرف كاالهاى اسرائيلى در جوامع اسالمى صادر  اس
ــود . بعد از پيروزى انقالب  ــفاف بيان نموده ب ــرده و موضع خود را به طور ش ك
ــالمى ايران از مردم  ــالمى نيز افزون بر حمايتهاى همه جانبه جمهورى اس اس
ــطين براى آزادى بيت المقدس، با اعالم روز جهانى قدس دفاع خود را به  فلس
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اوج رسانيد . امام خمينى قدس سره اين پيام تاريخى خود را در دفاع از قدس 
شريف در 16 مرداد 1358 ش صادر نموده و آخرين جمعه ماه مبارك رمضان 

را به عنوان روز قدس معين كرد . متن پيام چنين بود: 
ــرائيل غاصب  ــاليان دراز، خطر اس ــم اهللا الرحمن الرحيم . من در طى س «بس
ــلمين نمودم، كه اكنون اين روزها به حمالت وحشيانه خود به  ــزد مس را گوش
برادران و خواهران فلسطينى شدت بخشيده است و به ويژه در جنوب لبنان به 
قصد نابودى مبارزان فلسطينى، پياپى خانه و كاشانه ايشان را بمباران مى كند 
ــالمى مى خواهم كه براى كوتاه  ــلمانان جهان و دولتهاى اس . من از عموم مس
كردن دست اين غاصب و پشتيبانان آن به هم پيوندند و جميع مسلمانان جهان 
را دعوت مى كنم آخرين جمعه ماه مبارك رمضان را كه از ايام قدر است و مى 
ــت مردم فلسطين نيز باشد، به عنوان «روز قدس »  تواند تعيين كننده سرنوش
انتخاب و طى مراسمى همبستگى بين المللى مسلمانان را در حمايت از حقوق 
قانونى مردم مسلمان اعالم نمايند . از خداوند متعال پيروزى مسلمانان را بر اهل 

كفر خواستارم .» صحيفه امام، ج 9، ص 267 . 

ــه اى به پايان  ــالب حضرت آية اهللا خامن ــخنى از رهبر انق ــن مقال را با س  اي
مى بريم: «تحقيقا امروز در زندگى مسلمين و در آفاق اسالمى هيچ مسئله اى 
ــت ... فقط غصب خانه مسلمين نيست، بلكه  ــئله فلسطين نيس به اهميت مس
قضيه باالتر از اين است . مسئله اين است كه دشمنان جهانى اسالم، بخشى از 
ــلمين را براى حمله به صفوف مسلمين و براى مبارزه با خواسته ها و  خانه مس

حركات آنها، سنگر قرار داده اند.» 
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مقاله دوم

چرایی حامیت جمهوری اسالمی ایران از آرمان 

فلسطین و پاسخ به شبهات مطرح

ــالى  كه از پيروزى انقالب اسالمى مى گذرد موضوع حمايت    در طول 34  س
از فلسطين و دشمنى با رژيم صهيونيستى  به عنوان يكى از مسائل اساسى در 

سياست خارجى جمهورى اسالمى ايران مطرح بوده است.
ــت، تاكنون تحليل هاى مختلفى مطرح شده است   در چرايى اتخاذ اين سياس
ــت جنگ نيابتى  ــالمى ايران، سياس ــه عبارتند از: تامين امنيت جمهورى اس ك
گروه هاى مبارزاتى فلسطين به جاى ايران، مشغول شدن اسرائيل در فلسطين و 
غفلت از تحركات ايران، تضعيف اسراييل به عنوان يكى از قدرت هاى منطقه اى 
ــه و… اما دليل اصلى و محرك اصلى جمهورى  ــرارى توازن قوا در منطق و برق
ــت كه مقام معظم  ــطين، مطلبى اس ــالمى ايران براى حمايت از مردم فلس اس
رهبرى به آن اشاره كرده و فرموده اند: ”  طرح مسئله   فلسطين براى جمهورى 
ــالمى يك امر تاكتيكى نيست؛ يك امر بنيانى است، از اعتقاد اسالمى ناشى  اس
مى شود. وظيفه ى ماست كه اين كشور اسالمى را از سلطه و چنگ قدرت غاصب 
و پشتيبان هاى بين المللى اش در بياوريم  به دست مردم فلسطين بسپاريم؛ اين 
وظيفه ى دينى است، وظيفه ى همه ى مسلمان هاست؛ همه   ملت هاى اسالمى، 
ــن كار را انجام بدهند؛ اين يك  ــالمى وظيفه دارند كه اي ــه ى دولت هاى اس هم

وظيفه ى اسالمى است.» 
ــود كه طبق اعتقادات ما،  ــاره ش ــئله اش ــت به اين مس در ابتداى بحث الزم اس
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ــت بلكه  ــالم دين تك بعدى كه فقط به حوزه فردى و عبادات بپردازد نيس اس
اسالم دينى جامع و كامل است كه در  تمام شئون زندگى اجتماعى و سياسى، 
برنامه كامل و جامعى به مسلمين ارائه داده است. يكى از شئون سياسى اسالم 
ــود كه در اين رابطه جمهورى اسالمى ايران،  نيز مربوط به روابط خارجى مى ش
ــت خارجى را از اهداف  ــالمى در حوزه سياس پياده كردن اصول و اعتقادات اس
ــئله باعث شده است كه سياست خارجى جمهورى  خود بيان مى دارد. اين مس
ــيارى ديگر از كشور ها كه مشى عمل گرايانه را در  ــالمى ايران- بر خالف بس اس
ــان فقط منافع آن هاست–  ــت خارجيش پيش گرفته اند و هدايت كننده سياس
سياستى ايدئولوژيك باشد كه اصول اعتقادى سياسى اسالم به آن جهت دهد. 
ــالم كه حمايت از مردم فلسطين و دشمنى با  ــى اس اما اصول اعتقادى- سياس

رژيم صهيونيستى را به يكى از اعتقادات ما تبديل مى كند، چه چيزى است؟

1. وظيفه ى انسانى
يكى از پايه هاى دفاع از ملت فلسطين بر مبناى دفاع انسانى است. مردم فلسطين 
نيز مانند بقيه انسان هاى ديگر از حقوق اوليه انسانى برخوردار هستند كه بايد 
ــانى به صرف انسان بودن هر فرد كه  مورد توجه و اهتمام قرار گيرد. حقوق انس
ــود،بايد مورد امعان نظر قرار  گيرد.  ــوب مى ش وجه مميز آنان از حيوانات محس
توجه به نوع انسان، فارغ از مذهب و فرق دينى، شاخص و مالكى براى توجه به 
ــان است و دفاع از فلسطين منطبق بر موازين انسانى و انسان  دوستى است  انس
كه از سر جوانمردى و پاسدارى از ارزش هاى انسانى و نوعدوستى انجام مى شود.

ــطين كه با آغاز مهاجرت يهوديان به  ــن و غير انسانى در فلس رويدادهاى خش
ــال گذشته تبديل شده، عواطف هر  ــطين به تصويرى مستمر در يكصد س فلس
ــان آزادى خواهى را تحريك مى كند كه نسبت بدان از خود واكنش داشته  انس
باشد. نكته اى كه امروز در غرب تحت عنوان حقوق بشر تبليغ مى شود ، بايد 
پاسخگو به اين نياز و صحنه هاى غير انسانى در فلسطين باشد. از آنجا كه اين 
قوانين حقوق بشرى به دست قدرتهاى جهانى با عينك سياسى آلوده مى شوند، 
ــر را از دست مى  ــانى و حقوق بش كاركرد وكارآمدى خود در دفاع از حقوق انس
ــور ملل و حقوق بشر و بسيارى از معاهدات و كنوانسيونهاى ژنو به  دهند. منش
شكل مستقيم و غيرمستقيم ناظر به حقوق انسانى و حمايت از آن هستند. لذا 
واكنش انسانى نسبت به مظلوميت فلسطين و صحنه هاى دلخراش آن و قتل و 
آواردگى و غصب سرزمين فلسطين، امرى طبيعى و منطبق بر سرشت و فطرت 

بشرى است. 
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ــالم پيمان مقدس  پيامبر اعظم (ص) در زمان جاهليت عرب و قبل از ظهور اس
يارى ستمديگان به نام «حلف الفضول » را امضا كرد. واضح است كه آن حضرت 
ــان آزاده انجام داد نه به عنوان پيامبر خدا . آنگاه  اين عمل را به عنوان يك انس
ــه تاريخ بر اين  ــدن به پيامبرى نيز فرمود تا هميش ــرت پس از مبعوث ش حض
ــان، دفاع از مظلوم بود كه  ــدم . چه اين كه روح حاكم بر اين پيم ــان پايبن پيم
ــتورات و جهت گيرى هاى اسالمى در امور سياسى و  پس از بعثت نيز جزو دس

اجتماعى تثبيت شد.
 استاد شهيد عالمه مطهرى نيز در اين زمينه مى فرمايد: ”هر گاه گروهى با ما 
ــبت به يك عده افراد انسان ها  نخواهد بجنگد ولى مرتكب يك ظلم فاحش نس
شده است و ما قدرت داريم آن انسان هاى ديگرى را كه تحت تجاوز قرار گرفته 
اند نجات دهيم، اگر نجات ندهيم در واقع به ظلم اين ظالم نسبت به آن مظلوم 
ــتيم، كسى به ما تجاوزى نكرده، ولى يك  كمك كرده ايم . ما در جايى كه هس
ــت مسلمان باشند و ممكن است مسلمان هم  عده از مردم ديگر كه ممكن اس
نباشند، اگر مسلمان باشند مثل جريان فلسطينى ها كه اسرائيلى ها آن ها را از 
ــان آواره كرده اند، اموالشان را برده اند، انواع ظلم ها را نسبت به آن  خانه هايش
ــت كه به  ــده اند، ولى فعال به ما كارى ندارند، آيا براى ما جايز اس ها مرتكب ش
ــلمان بشتابيم براى نجات دادن آن ها؟ بله، اين هم  كمك اين مظلوم هاى مس
جايز است، بلكه واجب است، اين هم يك امر ابتدايى نيست . اين هم، به كمك 
ــتافتن است، براى نجات دادن از دست ظلم بالخصوص كه آن مظلوم  مظلوم ش

مسلمان باشد.»

2. مبانى فقهى دفاع از سرزمين هاى اسالمى
ــالمى از ضروريات فقه اسالم است. بر اساس  ــرزمين هاى اس وجوب دفاع از س
آيات، روايات و ادله عقلى متعدد، جامعه اسالمى پيكره واحدى است و مسلمانان 
نمى توانند در قبال تهاجم بيگانگان به ساير هم كيشان بى تفاوت باشند، چنان 
كه خداى متعال در قرآن كريم، با صراحت به حمايت و دفاع از ستمديدگانى كه 

مورد ظلم قرار گرفته، از وطن و كاشانه خويش اخراج و آواره شده اند.
 آنجا كه فرمان مى دهد :«قاتلوا فى سبيل اهللا الذين يقاتلونكم و ال تعتدوا ان اهللا 
اليحب المعتدين و اقتلوهم حيث ثقفتموهم و اخرجوهم من حيث اخرجوكم و 
الفتنه اشد من القتل و ال تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان 
ــم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين» و « اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و  قاتلوك
ــى نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق اال ان يقولوا ربنا  ان اهللا عل
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اهللا و لوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد 
يذكر فيها اسم اهللا كثيرا و لينصرن اهللا من ينصره ان اهللا لقوى عزيز»»  و نيز«و 
ــبيل اهللا و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان  ما لكم ال تقاتلون فى س
الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنك ولياً 
ــرا در راه خدا و براى رهايى مردان و زنان و  ــل لنا من لدنك نصيرا»؛ «چ و اجع
ــده اند) پيكار نمى كنيد؟! همان  ــت ستمگران تضعيف ش كودكانى كه (به دس
ــهر(مكه) كه اهلش  ــتمديده اى كه مى گويند: پروردگارا ما را از اين ش افراد س
ستمگرند، بيرون ببر، و از طرف خود براى ما سرپرستى قرار ده و از جانب خود، 

يار و ياورى براى ما تعيين فرما.»
ــح و لم يهتم  ــت: «من اصب ــده اس ــالم (ص)نيز روايت ش ــر گرامى اس از پيامب
ــمع رجال ينادى يا للمسلمين فلم  ــلمين فليس بمسلم» و «من س بامور المس
ــلمان  ــتغاثه هر مظلومى (اعم از مس ــلم» هر كس فرياد اس ــه فليس بمس يجب
ــلمانان را به يارى مى طلبد، اما فرياد او را  ــنود كه مس ــلمان) را بش يا غيرمس
ــز از آن حضرت روايت  ــارى ني ــت. در صحيح بخ ــلمان نيس اجابت نكند، مس
ــه همديگر ظلم نمى  ــرادر يكديگرند، ب ــلمانان ب ــده كه فرمودند: «همه مس ش
ــود وا نمى  ــى كنند و به خ ــر را رها نم ــمنان، يكديگ ــل دش ــد و در مقاب كنن
ــت: «هركس  ــن حنبل نيز از آن حضرت آمده اس ــند احمد ب گذارند». در ُمس
ــى كه قادر بر نصرت  ــى او را يارى نكنند، در حال ــود، ول مومنى نزد او خوار ش
ــوار خواهد كرد. » ــت نزد خاليق او را خ ــد عز وجل، روز قيام ــد، خداون او باش

ــالم) مبنى بر اين كه  ــتور نورانى اميرمومنان على بن ابى طالب (عليه الس دس
ــواره خصم ظالم و يار و ياور مظلوم  ــوا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً» هم «كون
ــيد نيز بر اين نكته مهم داللت دارد كه در اسالم، مقابله با تهديد و ارعاب،  باش
ــر عوامل تهديد و ارعاب  ــت؛ همه بايد يكپارچه، در براب وظيفه اى همگانى اس

بايستند و از مظلوم دفاع كنند و خصم ظالم باشند. 
بر اين اساس، دفاع تنها بر كسانى واجب نيست كه از سوى دشمن مورد هجوم 
ــلمانانى  ــلمانان وظيفه دارند، در مقام دفاع از مس قرار گرفته اند، بلكه همه مس
ــرزمين هاى اسالمى مورد تجاوز قرار گرفته اند، دفاع كنند  كه در بخشى از س
ــى،  و با جان و مال خود، در راه خدا جهاد كرده و در زمينه هاى مختلف سياس
ــادى و نظامى، حمايت هاى الزم را به عمل آورند. اين موضوع مورد اتفاق  اقتص
فقها و انديشمندان شيعه و سنى است، كه به نمونه هايى از آن اشاره مى كنيم: 
ــى كافران يا محاربان،  ــد: «اگر از بعض ابوالصالح حلبى در اين زمينه مى نويس
ــود، بر اهل هر منطقه اى جنگ  ــالمى خطرى متوجه ش ــرزمين هاى اس بر س
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ــت و بر  ــتند و دفاع از دارااليمان واجب اس ــانى كه در نزديكى آنها هس با كس
كسانى كه در مناطق دور دست زندگى مى كنند، واجب است به نزديك ترين 
ــروط بر اينكه مناطق درگير با كفار  ــاى نبرد با كفار كوچ كنند؛ البته مش مرزه
نيازمند يارى آنها باشند تا بدين وسيله، هر منطقه اى از سرزمين هاى اسالمى 
ــوند و در  ــلمين برخودار ش ــالم و مس از وجود مجاهدين و مدافعان از حريم اس
ــاقط شود.» اين صورت، كوچ بر ديگران كه در مناطق دور زندگى مى كنند، س

ــهيد ثانى  نيز با صراحت اعالم مى كند كه «جهاد دفاعى تنها بر مسلمانانى  ش
ــه از وضعيت  ــى ك ــمن اند، بلكه بر هر كس ــت كه مورد هجوم دش واجب نيس

مسلمانان خبر دارد، واجب است. »
كاشف الغطا نيز دفاع را بر همگان واجب كفايى شمرده است و مى افزايد: «جهاد در 
اين وضعيت، نه تنها جايز و مشروع است، بلكه از واجب ترين فرايض دينى، ملى و 
اجتماعى است و از مقوّمات و استوانه هاى كرامت و احترام وطن و ساكنان در آن است.»

عمر احمد الفرجانى نيز چنين مى نگارد: «اسالم قلمروى مكانى خاصى را براى دفاع 
از مظلوم معين نكرده است، هر جا كه ظلمى رخ بدهد،حتى در داخل كشورهاى 
ــالمى، جهاد براى رفع ظلم از مسلمانان يا غيرمسلمانان مشروع است. » غيراس

ــيخ ناصر الدين البانى نيز با صحه گذاشتن بر جهاد دفاعى عليه دشمنى كه  ش
به برخى سرزمين هاى مسلمانان حمله كرده است، مصداق بارز آن را اسرائيل 
ــطين گناهكارند،  ــلمانان در قضيه فلس ــته و مى گويد:  تمام مس غاصب دانس
ــرزمين فلسطين بيرون برانند.  ــغالگران صهيونيست را از س تا آن زمان كه اش

ــهيد آيت اهللا مرتضى مطهرى نيز در اين زمينه مى نويسد: « هر گاه  ــتاد ش اس
گروهى با ما نخواهد بجنگد، ولى مرتكب يك ظلم فاحش نسبت به يك عده افراد 
انسان ها شده است و ما قدرت داريم آن انسان هاى ديگر را كه تحت تجاوز قرار 
گرفته اند، نجات دهيم، اگر نجات ندهيم، در واقع به ظلم اين ظالم نسبت به آن 
مظلوم كمك كرده ايم. ما در جايى كه هستيم، كسى به ما تجاوزى نكرد، ولى 
يك عده از مردم ديگر كه ممكن است مسلمان باشند و ممكن است مسلمان هم 
نباشند، اگر مسلمان باشند مثل جريان فلسطينى ها كه اسرائيلى ها آن ها را از 
خانه هايشان آواره كرده اند، اموالشان را برده اند، انواع ظلم ها را نسبت به آن ها 
مرتكب شده اند، ولى فعًال به ما كارى ندارند، آيا براى ما جايز است كه به كمك 
اين مظلوم هاى مسلمان بشتابيم براى نجات دادن آنها ؟ بله اين هم جايز است ، 
بلكه واجب است اين هم يك امر ابتدايى نيست، اين هم به كمك مظلوم شتافتن 
ــت براى نجات دادن از دست ظلم بالخصوص كه آن مظلوم مسلمان باشد.» اس



27

در تجاوز اسرائيل به كشورهاى اسالمى، حضرات آيات سيد محسن حكيم، سيد 
ــهاب الدين مرعشى نجفى، سيد على موسوى بهبهانى،  هادى ميالنى، سيد ش
ــه هايى از عموم  ــر از مراجع با صدور اعالمي ــيارى ديگ بهاالدين محالتى و بس
ــلمانان مظلوم فلسطين و كشورهاى مورد  ــلمانان خواستند تا به يارى مس مس
ــيخ بهاالدين محالتى آمده  ــى از اطالعيه آيت اهللا ش ــتابند. در بخش تجاوز بش
ــت كه از هر گونه مساعدت مادى  ــلمانان جهان واجب اس ــت: «بر همه مس اس
ــوع معامله و ارتباطى  ــلمان دريغ ندارند و هر ن ــبت به اعراب مس و معنوى نس
ــارزه و پيكار با  ــى آنها براى مب ــود يا در آمادگ ــراييل بش ــا تقويت اس كه منش
ــورهاى عربى دخالت داشته باشد، حرام و در حكم مبارزه با اسالم است.»  كش

ــفند سال 1366 طى سخنانى براى اعضاى  حضرت امام خمينى(ره) در نهم اس
شوراى مركزى حزب اهللا لبنان فرمودند: «همه شياطين مجتمع اند كه نگذارند 
اسالم رشد كند و ما بايد اين معنا را در نظر داشته باشيم كه با تمام قوا و تا آخرين 
نفرمان، مهيا شويم و در راه خدا جهاد كنيم. دفاع از نواميس مسلمين و دفاع از 
بالد اسالمى و دفاع از همه حيثيات مسلمين امرى است الزم و ما بايد خودمان 
ــرايطى  ــلمين مهيا كنيم و خصوصاً در اين ش را براى مقاصد الهى و دفاع از مس
كه فرزندان واقعى فلسطين اسالمى و لبنان، يعنى حزب اهللا و مسلمانان انقالبى 
ــلمين»  ــده و لبنان با نثار خون و جان خود فرياد «يا للمس ــرزمين غصب ش س
ــرائيل و متجاوزان  ــدرت معنوى و مادى در مقابل اس ــر مى دهند، با تمام ق س
بايستيم و در مقابل آن همه سفاكى ها و ددمنشى ها، مقاومت و پايمردى كنيم 
ــكاران را شناسايى و به مردم معرفى كنيم. » ــتابيم و سازش و به يارى آنان بش

ــطين  ــه فلس ــد: قضي ــز فرمودن ــه اهللا تعالى) ني ــم رهبرى(حفظ ــام معظ مق
ــت و  ــالمى اس ــاى فرج به روى امت اس ــدن دره ــوده ش ــد رمز آلود گش كلي
ــايه  ــاله خود بدانند تا در س ــطين را مس ــاله فلس ــالم بايد مس همه دنياى اس
ــردد و دولت واحد  ــطين برگ ــطين به ملت فلس ــق وعده هاى الهى، فلس تحق
ــود را اداره كند.  ــور خ ــر كش ــطينيان، سراس ــطينى به انتخاب همه فلس فلس

3. نقش محورى ايران در ام القراى جهان اسالم
ــه هويت هاى قومى  ــريت، هم ــالت  جهانى براى بش ــدن رس ــالم با قائل ش اس
ــالمى  ــاوندى و فاميلى را تابع هويت  اس ــه اى، ارتباطات خويش ــژادى، قبيل و ن
ــاس اسالم جهان  ــت. بر اين اس ــلمين قائل نيس قرار مى  دهد و مرزى براى مس
ــالم» و «دارالكفر». در  ــد؛ «داراالس ــيم مى  كن ــز تقس ــه دو اردوگاه متماي را ب
ــى  ــان در مرزبندى قدرت سياس ــگاه عقيده و ايم ــه خوبى جاي ــيم ب اين تقس
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ــر از مختصات  ــع نظ ــالمى را قط ــت اس ــروى دول ــود و قلم ــه مى ش مالحظ
ــتوار مى گرداند. ــل معنوى ( وحدت عقيده) اس ــاك، خون و غيره بر يك اص خ

ــالم بر اساس سرزمين نيست، بلكه براساس ايمان  به اين ترتيب تابعيت در اس
ــت دولت اسالمى وظيفه دارد كه  ــت. در نتيجه هر جا مسلمان  اس و عقيده اس
ــيدگى كند و اگر ظلمى بر آن شد درصدد احقاق  حقش برآيد.  به وضع آن  رس
ــت  ــده اس در دنياى امروز مرزهاى جغرافيايى باعث پيدايش دولت و ملت ها ش
ــكيل دولت واحد اسالمى مى شود. جمهورى اسالمى  كه اين موضوع مانع از تش
ــالم، نقش محورى در توانمند سازى و وحدت  ايران به عنوان ام القراى جهان اس

دنياى اسالم بر عهده دارد.

4. اصل استكبارستيزى
ــلمانى  ــالم اجازه نمى دهد دولت كافرى بر دولت مس ــق اين اصل، دين اس طب
سلطه خود را اعمال نمايد و مسلمين نبايد تحت سلطه كفار باشند. قاعده فقهى 
«نفى سبيل» تقويت كننده اين اصل مهم در اسالم است. با توجه به معيار هاى 
ــالمى، دولت اسالمى نمى تواند نظاره گر اقدامات و مظالم مستكبران در دنيا  اس
باشد او وظيفه خود مى داند كه از مستضعفين عالم در برابر اقدامات مستكبرين 

حمايت كند. 

5. اصل عدالت طلبى
ــود . عدالت طلبى بايد  عدالت طلبى، فقط مختص به يك قوميت يا مليت نمى ش
ــامل تمام مسلمانان و حتى به صورت عام تر شامل تمام مظلومين دنيا شود.  ش
دولت اسالمى موظف است به بى عدالتى در هر جاى دنيا اعتراض كند و مدافع 
ــد. «يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء هللا» اى اهل  حق مظلوم باش
ــتوار بوده و براى خداوند شاهد و گواه  ــط و عدالت پايدار و اس ايمان در راه قس

باشيد.  

6. قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران
اين اصول در قانون اساسى جمهورى اسالنى ايران نيز لحاظ شده است و قانون 
اساسى جمهورى اسالمى ايران به عنوان مبنا و دستور كار سياست خارجى در 
موارد متعددى ، دفاع  و حمايت از مستضعفان و مسلمانان و حمايت بى دريغ از 

مستضعفان  جهان  را وظيفه ى جمهورى اسالمى ايران مى  داند:
ــت  سياست كلى خود را بر پايه ى  ــالمى ايران موظف اس -  دولت جمهورى اس
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ائتالف و اتحاد ملل اسالمى قرار دهد و كوشش به عمل آورد تا وحدت سياسى-
اقتصادى و فرهنگى جهان  اسالمى را تحقق بخشد.

-سياست  خارجى جمهورى اسالمى ايران بر اساس نفى هرگونه سلطه جويى و 
سلطه پذيرى… دفاع از حقوق همه ى مسلمانان مى  باشد.   

ــالمى ايران در عين خوددارى كامل از هرگونه دخالت در امور  -  جمهورى  اس
ــتضعفين در برابر مستكبرين   داخلى  ملت هاى ديگر، از مبارزه ى حق طلبانه مس

در هر نقطه از جهان حمايت مى  كند.
ــالمى ايران با پذيرفتن و پياده كردن اين اصول در سياست  نظام جمهورى اس
ــالمى- شيعى را عامل  خارجى خود هويتى متمايز پيدا كرده كه اين هويت اس
ــالمى  ــت خارجى خود مى داند. جمهورى اس جهت دهى و هدايت كننده سياس
ــبرد اهداف  ــلمانان جهان و براى پيش ــدف وحدت و حمايت از مس ــران با ه اي
ــتيزانه و عدالت جويانه خود به حمايت از فلسطين مى پردازد و طبق  استكبارس
اصول پذيرفته شده خود، مردم فلسطين را هم جزو قلمروى دولت اسالمى در 

برابر دارالكفر مى داند.

7.امنيت ملى
ــالمى ايران براى دفاع از منافع خود و امت اسالمى گسترش  نظام جمهورى اس
ــورهاى جهان و به ويژه جهان اسالم را در دستور كار خود  روابط با همه ى كش
ــلمان و مظلوم،عمق استراتژيك خود در  دارد و بايد با حمايت از ملت هاى مس
ــته هاى حزب اهللا  ــلمان را حفظ كند. امروز هس ــالم و ملت هاى مس جهان اس
ــالمى و مقابله  ــروه هاى آزادى بخش وظيفه ى دفاع از نظام جمهورى اس و گ
ــالمى از اصول  ــرده اند و نيز وحدت اس ــما اعالم ك ــمنان ملت ما را رس با دش

استراتژيك جمهورى اسالمى است.
امنيت ملى و منافع ملى ما با همه مسلمانان به ويژه ملت فلسطين گره خورده، 
از اين رو انجام حمايت هاى اقتصادى، سياسى و تبليغاتى در حد وسع و توان از 
ملت هاى مسلمان ديگر خصوصا فلسطين، نه تنها با منافع ملى ما تعارض ندارد 

بلكه در راستاى تامين منافع ملى ايران به حساب مى آيد; زيرا: 
ــود.  ــور فقط در مرزهاى جغرافيايى آن محدود نمى ش اوال، منافع ملى يك كش
ــورهاى ديگر مى كنند، از قدرت  لذا دولت ها به ميزان هزينه هايى كه در كش
تصميم گيرى و تاثيرگذارى بيش ترى نيز در آينده آن كشور و معادالت منطقه 
ــى از امنيت ملى هر كشورى، در خارج از  ــوند . اصوال بخش اى برخوردار مى ش
ــود.همچنان كه دشمنان ما در اقصى نقاط  ــورها تامين مى ش مرزهاى آن كش
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جهان پايگاه زده، موجب تهديد امنيت ملى ما و ديگر همسايگان را فراهم آورده 
است، ما نيز به دنبال پايگاه هاى امنيتى براى خود در خارج از كشور باشيم . 

ــور كه از  ــتقالل و تماميت ارضى و امنيت ملى كش ــا، حفظ موجوديت، اس ثاني
عناصر كليدى و حياتى تشكيل دهنده منافع ملى است، به صرف چنين هزينه 
ــمنان ما قرار دارند، نياز  ها و كمك به ملت هايى كه در خط اول مبارزه با دش
ــطين از ما نيز دفاع مى  ــت كه مردم مظلوم و مبارز فلس دارد . واقعيت آن اس
كنند و ما كمترين وظيفه خود يعنى تداركات و پشتيبانى را انجام مى دهيم . 
همان طور كه رهبر فرزانه انقالب در ديدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى فرمود: «اگر صهيونيست هاى افزون طلب، گرفتار انتفاضه نبودند، بدون 
ــيطره بر مصر و سوريه و لبنان و ديگر كشورهاى خاورميانه وارد  ترديد براى س

عمل مى شوند .“ 
ــر جهان  ــته هاى مقاومت و مبارزاتى و نهضت هاى آزادى بخش در سراس هس
ــالمى  ــى از مهم ترين اهرم هاى قدرت براى جمهورى اس ــالم به عنوان يك اس
ــا از عملى كردن  ــانده موجب بازدارندگى آن ه ــه ابر قدرت ها را ترس ــت ك اس
ــان مى گردد و كمك به اين مردم مبارز، يعنى استحكام  نيات امپرياليستى ش

بخشيدن به سنگرهاى دفاعى خود . 
آينده نگرى و تامين منافع بلند مدت خود بهترين دليل بر انجام چنين اقداماتى 
است; زيرا آرمان ها و اهداف توسعه طلبانه رژيم صهيونيستى هرگز به فسطين 
محدود نبوده، بلكه آرزوى سيطره بر جهان اسالم و خصوصا ام القراى آن يعنى 
جمهورى اسالمى ايران را در سر مى پروراند . اين اعانات يكپارچگى ما را بهتر 
حفظ مى كند و قدرت جمعى ما را بر دشمنان افزون مى سازد و براى مصونيت 

خود ما از خطرات دشمن مفيد است . 
ــرائيل است . اسرائيلى ها تالش  ــورهاى قسم خورده عليه ايران اس يكى از كش
ــورهاى همسايه ما نفوذ كنند . آنان تصريح كرده اند كه ما سعى  كردند در كش
مى كنيم در حياط خلوت ايران، نفوذ كنيم . حياط خلوت ما كشورهاى همسايه 
ــتان، كشورهاى خليج فارس و . .). است و  ما (مثل آذربايجان، تركيه، تركمنس
ــايه هاى ما، بر ما فشار وارد  ــرائيلى ها مى خواهند، با برقرارى رابطه با همس اس
كنند . ما هم اگر قرار باشد اقدام متقابل انجام دهيم و توازنى بين امكانات ما و 
دسترسى هاى اسرائيل فراهم باشد، حتما بايد با كشورهايى كه با اسرائيل هم 
مرزند، رابطه داشته باشيم . بنابراين با لبنان و سوريه - به عنوان دو كشور هم 
ــتراتژيك داريم و اين در حقيقت يك كمك بزرگ به  ــرائيل - رابطه اس مرز اس



31

حفظ امنيت ملى ما است . سوريه متحد ما است و در لبنان حزب اهللا و دولت 
ــتند و اين ها در كنار مرز اسرائيل قرار دارند . اگر اسرائيلى ها در  متحد ما هس
آذربايجان و تركمنستان نفوذ كنند، يكى از اهدافشان فشار آوردن بر ايران است 
و ما هم بايد كار متقابل انجام دهيم تا توازن منطقه اى به وجود آيد. بسياى از 
موارد امنيت كشورها، در سايه توازن استراتژيكى بين نيروهاى مختلف با عوامل 
ايجاد كننده قدرت در منطقه حاصل مى شود . اگر اسرائيلى ها بيايند و در جاى 
ــايه نفوذ كنند، به اين معنا است كه هر وقت خواستند،  ــورهاى همس جاى كش
ــيله متناسب و متفاوتى براى خنثى كردن  ــار آورند و ما وس مى توانند بر ما فش

فشار آن ها نداريم . 
به تعبير ديگر، اسرائيل غده سرطانى است اگر ما با او كار نداشته باشيم او با ما 
ــت به ويژه كشورهاى اسالمى وباالخص ايران.  كار دارد وخطرش براى همه اس
ــران بايد تهديد را به  ــالمى اي طبق كارآمدترين دكترين امنيتى، جمهورى اس
خارج از مرزها برده تا امنيت ملى ما دچار آسيب نشود. فلسطين در خط مقدم 
مبارزه عليه صهيونيسم است واگر صهيونيسم در فلسطين موفق شود بعد از آن 
ــيده وكم كم پشروى مى كند واگر به مرزهاى ما نزديك  به نيل تا فرات انديش

شود خطرات امنيتى ونظامى و...چندين برابر خواهد شد.
ــورهاى اروپايى با وجود بحران شديد مالى واقتصادى و داشتن فقر  امريكا وكش
ــرائيل  ــاالنه ملياردها دالر به اس (در امريكا تقريبا 40مليون فقيروجود دارد) س
كمك مى كنند. در عين حال حمايت ايران از فلسطين و لبنان وسوريه بيشتر 

معنوى وسياسى است تا مالى واقتصادى.

8.توسعه روابط فرهنگى، اقتصادى و سياسى
ــورهاى منطقه و همسايگان در جهت  ــيارى از موارد كمك به ديگر كش در بس
ــا با اين كمك ها و  ــت. م ــى،تجارى و اقتصادى اس ايجاد روابط فرهنگى،سياس
حضور در اين كشورها و پيشى گرفتن از رقبا مى توانيم زمينه روابط فرهنگى، 
اقتصادى و توسعه ى صادرات غير نفتى كشور و توليدكنندگان را فراهم نماييم 
تا كشورمان ضمن صدور ارزش هاى انقالب اسالمى، در مسير توسعه اقتصادى 

با كشورهاى دوست و مسلمان نيز گام بردارد.
ــى  ــت بلكه در بخش از اين رو تمام كمك ها و حمايت ها تنها صرف هزينه نيس
بستر سازى براى روابط اقتصادى و سياسى بيشتر مى باشدكه اين امر نيز امرى 

متعارف در سراسر جهان و در بين كشورهاست.
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سابقه دفاع از فلسطين و دشمنى با رژيم صهيونيستى
حركت اعتقادى و انقالبى جمهورى اسالمى ايران در دفاع از فلسطين و دشمنى 
ــت، بلكه از ابتداى تشكيل رژيم  ــتى مختص حال حاضر نيس با رژيم صهيونيس
صهيونيستى، گروه ها و تشكل هاى اصيل اسالمى و مبارزان انقالبى در بحبوحه 
ــطين را به عنوان يكى از اهداف اصلى  مبارزه هاى خود، تالش براى آزادى فلس

خود مطرح مى كردند.
 با وجود اينكه در آن زمان هنوز كشورى به نام جمهورى اسالمى ايران تشكيل 
نشده بود اما پاى بندى به اصول و اعتقادات اسالمى، مراجع و مبارزين را به انجام 

واكنش به اين موضوع وا مى داشت.
ــتى  ــغالگرى رژيم صهيونيس ــانى از اولين افرادى بود كه به اش ــت اهللا كاش - آي
اعتراض كرد و از مردم خواست تا براى حمايت از مردم فلسطين اجتماع كنند 
و سخنرانى هاى فراوانى را در اين زمينه ايراد فرمودند. ايشان همچنين حسابى 
را در بانك ملى افتتاح كردند تا مردم كمك هاى خود براى مردم فلسطين را به 

آن حساب واريز نمايند.
ــه قم را بر عهده  ــت حوزه علمي ــت اهللا بروجردى نيز كه در آن زمان رياس - آي
داشت، در برابر اين مسئله سكوت نكرد و به دنبال تشكيل دولت صهيونيستى 
در زمستان 1326 و جنگ بين دولت هاى عربى و رژيم صهيونيستى اطالعيه اى 

را صادر كردند. 
ــه اعالم موجوديِت خود،  ــالم هم به رهبرى نواب صفوى در بياني - فداييان اس
ــمى  ــالم را هدف قرار دادند و بعد از اعالم موجوديت رس ــان اس آزادى كل جه
رژيم صهيونيستى اعتراض هاى خود را به اين مسئله شروع كردند و تظاهرات و 
جلسات متعددى را در حمايت از مردم فلسطين به راه انداختند كه اين جلسات 
ــخنرانى هاى مهيج نواب صفوى همراه مى شد. نواب صفوى معتقد بود كه  با س

بايد مسئله فلسطين را اسالمى كرد نه عربى. 
ــالمى و از ابتداى حركت روحانيت در دهه 1340، دفاع از  در جريان انقالب اس
ــراييل و انتقاد از رژيم شاه به  ــطين، محكوم كردن رژيم اشغالگر اس آرمان فلس
دليل همكارى با اسراييل، بخشى از مبارزات روحانيت و رهبرى نهضت بود. در 
واقع نيروهاى مذهبى، اسرائيل را نماد ستم و توطئه دائمى دولت هاى قدرتمند 
ــطين را نماد مظلوميت جهان اسالم در مقابل  ــورهاى اسالمى و فلس برضد كش

جهان غرب مى دانستند.
ــگ 6 روزه در خرداد 1346 كه  ــود به جريان جن اوج اين حمايت مربوط مى ش
مراجع و علما اقدامات فراوانى براى آگاه سازى مردم و كمك به مردم فلسطين 
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ــيدعلى بهبهانى و  ــت اهللا ميالنى، آيت اهللا گلپايگانى، آيت اهللا س انجام دادند. آي
آيت اهللا غروى با صدور اطالعيه هايى از مردم خواستند تا در برابر اسراييل متحد 
شوند و از دولت ايران نيز خواستند تا از كمك به اين رژيم خوددارى كند. امام 
خمينى نيز به عنوان رهبر مسلمانان، از   همان زمان شروع مبارزات خود برضد 
ــراييل و دفاع از منافع جهان  ــاه و استعمار آمريكا، مبارزه برضد اس استبداد ش

اسالم را نيز شروع كردند.

ــالگرد قيام 15  ــبت س امام خمينى (رحمت اهللا عليه) در اعالميه اى كه به مناس
خرداد تهيه كردند و به امضاى آيت اهللا ميالنى، آيت اهللا نجفى و عالمه طباطبايى 
نيز رساندند تصريح كردند: «ما براى دفاع از اسالم و ممالك اسالمى و استقالل 
ــالمى در هر حال مهيا هستيم. برنامه ما برنامه اسالم است، وحدت  ممالك اس
ــت، برادرى با جميع مسلمين  ــلمين است، اتحاد ممالك اسالمى اس كلمه مس
ــت. در تمام نقاط عالم هم پيمانى با تمام دول اسالمى است سرتا سر جهان،  اس
در مقابل صهيونيسم مقابل اسراييل مقابل دول استعمار طلب مقابل كسانى كه 

ذخاير اين ملت فقير را به رايگان مى برند.
ــراييل را همواره در حال جنگ با جهان  امام خمينى (رحمت اهللا عليه) دولت اس
ــراييل ارزيابى  ــتند و ارتباط ايران با اسراييل را كمك به اس ــالمى مى دانس اس
ــراييل در سال 1347  ــان در فتوايى كه بعد از جنگ اعراب و اس مى كردند. ايش
ــاير صدقات را  ــطين را واجب و كمك از زكوات و س صادر كردند، دفاع از فلس

اجازه دادند. »
اين اعتراض هاِى مراجع، روحانيون و مبارزين در بحبوحه انقالب و سركوب هاى 
رژيم شاه، بيانگر نوع نگاهى است كه نهضت و رهبر آن به اين موضوع داشتند 
ــوان اصليترين دليل حمايت از  ــط مقام معظم رهبرى به عن كه امروز نيز توس
ــطين به آن اشاره مى شود . طبق انديشه اصيل اسالمى، مسلمانان در  مردم فلس
هر نقطه اى از جهان در قلمروى داراالسالم قرار دارند و بايد به حال آنان توجه 

شود ولو از مليت، نژاد يا قوم ديگرى باشند.

پايان سخن
ــيعى، اعتقادى بودن حمايت  ــالمى- ش ــت با توجه به اصول اس در اين يادداش
جمهورى اسالمى ايران از فلسطين را به اثبات رسانديم و در تكميل اين بحث 
از مبارزه تاريخى مراجع و مبارزين شيعه – حتى در سخت ترين شرايط – براى 
ــرايط جهانى و منطقه اى،  ــن اعتقاد خود صحبت كرديم. امروز با توجه به ش اي
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ــت حمايت از فلسطين و دشمنى با رژيم صهيونيستى براى ايران، بدون  سياس
ــد وقتى مسئله اى به عنوان يك  ــت اما همان طور كه بيان ش منفعت مادى نيس
ــود، كوتاهى در عمل به اين اصل، حتى با  اصل دينى و اعتقادى پذيرفته مى ش
وجود ضررهاى مادى قابل توجيه نيست. بنابراين در چارچوب سياست خارجى، 
ــول ثابت پذيرفت كه  ــه عنوان يكى از اص ــطين را بايد ب ــت از مردم فلس حماي
ــالمى- شيعى را به بار  ــدن هويت اس كوتاهى در اين امر چيزى جز كم رنگ ش

نخواهد آورد.
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سـوال 1: چرا از دولت اسـرائيل به عنوان رژيم صهيونيسـتى نام برده 
مى شـود؟ آيا بين يهود و صهيونيسـم تفاوتى اسـت؟ ريشه اعتقادى 

صهيونيسم چيست؟

پاسـخ: صهيونيسم يك جريان انحرافى در دين يهود است. صهيونيسم را بايد 
يك پديده مافيايى دانست كه زرساالران يهود براى رسيدن به مطامع خود آن 
را به راه انداخته اند. البته اين واقعيت را نبايد انكار كرد كه جريان صهيونيسم با 
همه ويژگى هاى منفى آن، در ميان يهوديان بروز كرده است و پايگاه اصلى آن 
نيز در ميان يهوديان است، اما نبايد آن را با دين يهود كامال منطبق، يكسان و 

جزء جدايى ناپذير دانست.
صهيونيسم مى كوشد تا خود را سمبل دين يهود معرفى كند تا كسانى را كه با 
ــتيز توصيف كند، اين درحالى است كه بعضى از  آن مخالفت مى كنند يهود س
يهوديان جهان، صهيونيسم را يك پديده انحرافى در دين يهود دانسته و بسيارى 
ــد. ازجمله اين گروهها  ــكيل گروههايى عليه آن فعاليت مى كنن ــا با تش از آن ه

جنبش يهودى ضدصهيونيسم "نتوريكارتا" و «ستمار» است.
ــم در ميان  ــيارى از ويژگى هاى صهيونيس در عين حال بايد توجه كنيم كه بس
ــاره مى كند و از اينرو  ــه تاريخى دارد و قرآن نيز به آنها اش برخى يهوديان ريش

پاسخ به چند سوال مطرح درباره 
یهود، صهیونیسم و فلسطین
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ــبى  ــت و تحريف هاى صورت گرفته در دين يهود زمينه مناس تاويل هاى نادرس
ــمار مى آيد، تحريف هايى كه در آن  ــم به ش ــكل گيرى و بروز صهيونيس براى ش
ترسيم خداى متعال(العياذباهللا)، بصورت انسان عاجز و ناآگاه و كشتى گرفتن با 
ــدن در برابرش و نسبتهاى ناروا دادن به انبياء داده  حضرت يعقوب و مغلوب ش

شده است.
ــان، هم  ــات يهودي ــود دارد كه جناي ــم وج ــت ه ــن واقعي ــر اي ــوى ديگ از س
ــود دارد و هم در  ــده و تلم ــاى خصمانه تورات تحريف ش ــه در ايدئولوژيه ريش
ــانه آنها و اين  ــتناك و ددمنش ــى و عملكرد وحش ــق فكر و دكترين سياس عم
ــت. ــده اين افراد اس ــوم و برنامه ريزى ش ــبوق به نيت ش ــى، مس روح ددمنش

ــتم و تولد آن توسط صهيونيسم تا اعالم  ــتى از بدو قرن بيس جنبش صهيونيس
ــيله سازمانهاى تروريستى به اجرا مى گذاشت كه هم  دولت، جناياتش را به وس
ــتند و هم وجه كامًال مشروع و  ــده) داش وجه دينى (بر مبناى تورات تحريف ش
قانونى. «ايرگون»، «هاگانا»، «اشترن» از مشهورترين اين سازمانهاى تروريستى 
ــتند. سران رژيم صهيونيستى بر اساس سياستهايى كه مبنا و اصل  بودند و هس
آن را از تورات تحريف شده گرفته اند، اعمال وحشيانه خود را همراه با يك رشته 

عمليات قتل و تبعيد توأم با خشونت به سرانجام دلخواه مى رساندند.
ــى پايه هاى  ــم ناچار به بررس ــناخت صهيونيس ــى و ش  بدين جهت براى بررس
ــم شده است.اما به رغم  ــتيم كه منجر به تشكيل صهيونيس اعتقادى يهود هس
اين تحريف ها و ويژگى هاى منفى ناشى از آن در دين يهود، اين دين همچنان 
ــود و رابطه اسالم با يهود و مسلمانان با يهوديان  ــمانى تلقى مى ش يك دين آس
ــاس كلمه توحيد از صدر اسالم  ــالمت آميز، وحدت طلبانه بر اس يك رابطه مس
ــم و مسلمانان و  ــالم و صهيونيس ــت درحاليكه رابطه ميان اس تا كنون بوده اس

صهيونيست ها، رابطه رويارويى و ستيزه جويانه است.

سـوال 2: در توصيف دين تحريف شـده يهود و صهيونيسـم واژه نژاد 
پرستى زياد استفاده مى شود. دليل استفاده از اين اصطالح چيست؟آيا 
اين به معناى آن اسـت كه صهيونيسم  و دولت اسرائيل بيش از آن كه 

پيروان يك دين آسمانى باشند يك جريان نژاد پرستانه است؟
 

ــى فرقه  ــم و برخ ــاره صهيونيس ــث درب ــن مباح ــم تري ــى از مه پاسـخ: يك
ــت آن را بيان  ــه صراح ــت كه ب ــتى آنان اس ــئله نژادپرس ــودى، مس ــاى يه ه
ــد. در اين  ــى كنن ــات م ــه آن مباه ــى ب ــد و حت ــى زنن ــرده و از آن دم م ك
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ــى كنيم: ــاره م ــا در اين باره اش ــى از عقايد آنه ــه بعض ــه اجمال ب ــتار ب نوش
ــزو خداوند  ــرا ارواح يهود ج ــت؛ زي ــر اس ــران برت ــود از ارواح ديگ 1. ارواح يه
ــزد خداوند  ــود ن ــت. ارواح يه ــدرش اس ــزو پ ــد ج ــه فرزن ــان ك ــت، چن اس
ــت. ــد ارواح حيوانات اس ــيطانى و مانن ــرا ارواح ديگران، ش ــت؛ زي ــر اس عزيزت

ــز آنها  ــس به ج ــچ ك ــت و هي ــود اس ــوص يه ــت مخص ــتگارى و بهش 2. رس
ــت. ــلمانان اس ــيحيان و مس ــى دوزخ، جايگاه مس ــود، ول ــى ش ــل آن نم داخ

ــت.  ــر اس ــوب و معتب ــتگان، محب ــش از فرش ــد بي ــزد خداون ــرائيلى ن 3. اس
ــت. چنان كه  ــد او را كش ــودى را بزند، باي ــودى يك يه ــر غيريه ــر يك نف اگ
ــرى دارد. ــوام ديگر برت ــر اق ــت دارد، يهود هم ب ــات فضيل ــر حيوان ــان ب انس

ــق را به جانب  ــند، بايد ح ــته باش ــكايت داش ــودى و اجنبى ش ــرگاه يه 4. ه
ــا مانعى  ــران از راه رب ــوال ديگ ــد. ربودن ام ــل باش ــه باط ــودى داد، اگرچ يه
ــوال آنها. ــد به ام ــت، چه رس ــات و زندگانى ديگران ملك يهود اس ــدارد. حي ن

5. ما ملت برگزيده خداونديم. از اين رو، خداوند براى ما حيوانات انسانى آفريده 
است، مانند مسيحيان و مسلمانان و بوداييان تا بر آنها سوار شويم.

سـوال 3: فرق بين يهود و صهيونيسـم چيسـت ؟ آيا صهيونيسم يك 
گرايش سياسى است؟

ــايل  ــت كه با وس ــى اس ــكيالت سياس ــم يك حزب و تش پاسـخ: صهيونيس
ــه اى را تعقيب مى كند. ــداف جابرانه و غاصبان ــروع اه ــزار ظالمانه و نامش و اب

ــرت داود پيامبر(ع  ــارگاه حض ــه ب ــليم ك ــت در اورش ــون نام كوهى اس صهي
. ــت  اس ــده  ش ــه  گرفت آن  از  ــم  صهيونيس واژه  و  دارد  ــرار  ق آن  در   (

ــى اول ،روزنامه نگارى به نام (تئودر هرتزل ) اهل اتريش يا  ــل از جنگ جهان قب
مجارستان در سال 1895 كتابى به نام (دولت يهود) نوشت و منتشر نمود. او در 
اين كتاب از لزوم تشكيل كشور مستقل براى يهوديان سخن به ميان آورد اما به 
محل و مركز تشكيل دولت يهود اصًال اشاره اى نشد.در اين كتاب پيش نهاد نمود 
كه آژانس يهود تشكيل شود تا برنامه مذاكرات و نقشه هاى حزب را تنظيم نمايد 
ويك شركت يهودى به وجود آيد كه احتياجات اقتصادى نهضت را تأمين كند.

ــكيل گرديد  ــوئيس ) تش ــهر (بال س ــم در ش ــره حزب صهيونيس ــن كنگ اولي
ــد. ــن ش ــود تعيي ــت يه ــكيل دول ــل تش ــطين مح ــره فلس ــه در آن كنگ ك

ــطين و لبنان و  ــتان بر فلس ــت دولت عثمانى و حاكميت انگلس پس از شكس
ــطين رسيده بود يكى از  ــروع جنگ جهانى اول كه دامنه اش به حدود فلس ش
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رهبران صهيونيسم به نام (هربرت سموئل ) يادداشتى به اعضاء كابينه انگلستان 
ونمايندگان عوام آن كشور تقديم كرد و در آن ياداشت پيش نهاد كرد كه يك 
دولت يهودى تحت نظارت انگلستان درفلسطين ايجاد شود و از طرفى ، جمعى 
ــتاد كرسى شيمى دانشگاه  ديگر از رهبران يهود و در رأس آن دكتر وايزمن اس
منچستر انگليس كه در اثر كشف ماده (اسيتون ) كه براى مواده منفجره ضرورى 
بود، در جامعه و دستگاه دولتى انگليس صاحب نفوذ بودند  با مقامات انگليس و 
هم چنين فرانسه و آمريكا درباره تشكيل دولت يهودى درفلسطين مذاكره كردند 
و باالخره كار به جايى رسيد كه بالفور وزير خارجه وقت انگليس وعده تشكيل 
دولت يهودى را در روز دوم نوامبر 1917ميالدى به صهيونيست ها داد و در نتيجه 
يهودى ها با حمايت كامل انگليس و آمريكا وفرانسه دولت خود را تشكيل دادند.

به طور خالصه عوامل مؤثر در تشكيل دولت صهيونيزم به شرح زير است :
1. پافشارى سردمداران يهود و صهيونيسم براى تشكيل دولت يهود در فلسطين
2. آمادگى حكومت هاى غرب و شرق براى نجات ملت ها از شر يهودى ها و مزاحمتهاى 
سياسى و اقتصادى؛ زيرا يهود در هر كشورى كه باشد اقتصاد آن كشور را قبضه 
مى كند و به همين دليل هيتلر يهودى ها را سوزاند و روسيه آن ها را اخراج كرد.

3.  از همه مهم تر استكبار جهانى بر آن بود كه يك غّده سرطانى را در قلب كشور هاى 
اسالمى قرار دهد تا دولت هاى عرب و مسلمان نتوانند به وحدت برسند و دوباره تجربه 
امپراطورى عثمانى تجديد نشود و اصوالً جامعه مسلمانان گرفتار اسرائيل شوند.

ــيحيان و  ــد و بر خالف مس ــده خداوند مى دانن ــوم برگزي ــود را ق ــان خ يهودي
ــتگارى را منحصر  ــان را جهانى مى دانند، يهوديان، رس ــلمانان كه دين ش مس
ــران صحيح  ــود را از طرف ديگ ــن يه ــد و پذيرش دي ــود مى دانن ــوم يه ــه ق ب
ــل و پدران منتقل مى شود. نمى دانند و معتقدند كه يهوديت تنها از طريق نس

ــت نام حزب سياسى بود كه در ميان يهوديان تشكيل شد و  بنابراين صهيونيس
معتقد به تشكيل كشور مستقل در فلسطين و گسترش آن از نيل تا فرات است ، 
در حالى كه همه يهوديان چنين اعتقادى ندارند . هم چنين صهيونيست معتقد 
به برترى نژادى يهود بر ديگران است و به همين خاطر يك اعتقاد نژادپرستانه 
را دنبال مى كنند و نيز معتقد به پيشبرد اهداف خود با قدرت نظامى و سلطه 
گرى بر ديگران هستند و اين اعتقاد اگر چه در ميان بسيارى از يهوديان وجود 
ــتند ، اما تعداد زيادى از يهوديان هستند  ــت هس دارد و غالبا طرفدار صهيونيس
كه با اين نوع اعتقادات موافق نيستندو تعداد آنها رو به افزايش است . به همين 
ــت در جامعه يهوديان نيز به  ــر مى بينيم كه گروههاى مخالف صهيونيس خاط
ــت و دست به ايجاد تشكيالت مستقل از صهيونيست و اسرائيل  وجود آمده اس
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ــور اسرائيل پرداختند. اين تشكل در  ــكيل و ادامه كش زدند و به مخالفت با تش
جامعه آمريكا وجود دارد و اخيرا در كشور انگلستان نيز به وجود آمده است.

سـوال 4: مى گويند صهيونيسـت ها براى اداره جهان اقدام به تدوين 
سياسـت هايـى به نام“ پروتكل دانشـوران يهـود» كرده انـد. آيا اين 

پروتكل ها وجود دارند؟

ــن كتابهاى  ــن و خطرناكتري ــن و عجيب تري ــى از حيرت انگيزتري پاسـخ: يك
ــت، كتاب « پروتكلهاى حكماى يهود»  ــار يافته اس ــى كه تا كنون انتش سياس
مى باشد. پروتكل به معنى صورت مجلس مذاكرات سياسى، متمم قراردادها و 
ــمى و مقاوله نامه ها آمده است. اما در اينجا به مفهوم تصميم  عهدنامه هاى رس
ها و فرمول هايى است كه از سوى جمعى از متفكران،استراتژيست ها و خاخام 
هاى يهودى به منظور تسخير عالم طراحى شده است. به نوشته محقق برجسته 
و مبارز فلسطينى « عويج نويهض» «پروتكلها برنامه اى است كه سرمايه  داران و 
اقتصاددانان و متفكران و علماى يهود براى ويران كردن بناى مسيحيت، قلمرو 
پاپ و دست آخر اسالم، آن را تنظيم كرده  اند. يهوديان صهيونيست معتقدند كه 
بعد از اين ويرانى كه به گفته اصحاب پروتك لها طى صد سال انجام خواهد شد 
ــتيال خواهند يافت و سلطنتى يهودى - داودى برقرار خواهند  آنها بر جهان اس
كرد كه با تدابير و امكانات خود به يهوديان با آن كه اقليتى ناچيز هستند امكان 
خواهد داد تابر تمام جهان مستبدانه حكومت كنند و هيچ دينى، نه مسيحيت 

و نه اسالم، در كنار آيين يهودى - داودى باقى نخواهد ماند.»
متن پروتكل هاى يهود در اواخر قرن نوزدهم  ، حدود 117 سال پيش تنظيم و 
تدوين شد و اولين بار در سال 1897 در سوئيس قرائت گرديد . در سال 1897 
ــه كنفرانس براى بحث و تصميم   ــن پروتكل به منظور قرائت در چند جلس مت
ــى تزار روس به كنفرانس  ــده بود كه پليس مخف گيرى و تاييد نهايى آماده ش
ــهر بال برگزار شده بود ، حمله و ضمن  ــت تئودرهرتزل در ش مزبور كه به رياس
بازداشت تئودور هرتزل و عده اى ديگر ، بخشى هايى از اين پروتكل را بدست 

آورد. 
 اين كتاب در تاريخ 1901ميالدى بدست « سرگى نيلوس» نويسنده و روحانى 
مسيحى روسى رسيد و متن آن را از زبان عبرى يا فرانسه به زبان روسيه ترجمه 
و در سال1902 و به قولى 1905 ميالدى  منتشر كرد و نقشه ملّت يهود كه تا 
آن وقت زير پرده بود، با تمام جزئّيات، افشاء و آشكار نمود. اين كتاب در شوروى 
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ــال1917 بود كه پس از  ــيد، چاپ آخرش در س ــابق چهار نوبت به چاپ رس س
ــر آن را صادر نمود. ــتور جمع آورى كتاب و منع چاپ و نش آن دولت وقت دس

 
ــى كه همزمان با انقالب  ــدن» خبرنگار انگليس ــال 1917« ويكتور مارس در س
ــت »  كار مى كرد آن را به  ــى «مورنينگ پس ــويكى براى روزنامه انگليس بلش
ــال1921 انجام  ــى ترجمه نمود. آخرين چاپ اين كتاب در غرب، در س انگليس
ــته، زيرا  ــرى جرأت چاپ آن را نداش ــه و ناش گرفت و از آن به بعد هيچ مؤسس
هركس آن را چاپ، يا ترجمه مى نمود سرانجام بدست يهود كشته مى شد. اين 

كتاب به زبان فارسى نيز ترجمه شده و چندين نوبت به چاپ رسيده است.
ــركت اتومبيل سازى فورد آمريكا) پروتكلها را در سال  هنرى فورد (بنيانگذار ش
ــت،  ــى در روزنامه اى كه به خود او تعلق داش ــله مقاالت 1920 به صورت سلس
ــكل گيرى  ــكا را از خطر ش ــود كه ملت آمري ــدف او اين ب ــاند. ه ــه چاپ رس ب
ــازد. فورد، پروتكلهاى دانشوران صهيون  ــور آگاه س امپراتورى يهود در اين كش
ــدار داد كه يهود  ــت و هش ــلط بر جهان مى  دانس را برنامه اصلى يهود براى تس
ــت. ــدد برپايى حكومت جهانى اس ــرده و درص ــكا اكتفا نك ــه حكومت آمري ب

 
ــرى فورد در گفتگويى كه در روز هفدهم فوريه 1921 در «نيويورك ورلد»  هن
به چاپ رسيد، دعوى خود را عليه «پروتكلهاى صهيون» چنين بيان كرد: «تنها 
نكته  اى كه عالقمندم درباره پروتكلها بگويم اين است كه آنها با آنچه درحال وقوع 
است، تطبيق مى  كنند. از طرح پروتكلها شانزده سال مى  گذرد و آنها تاكنون با 
شرايط جهانى منطبق بوده اند.»فورد هنگامى اين نكته را بيان داشت كه رهبران 
ــود و مطبوعات يهودى در آمريكا عليه او جنجال به پا كرده و فرياد اعتراض  يه
سرداده بودند. هنرى فورد پس از تحمل فشار و مشقت، كه تنها يهوديت سازمان 
يافته از عهده طراحى و اعمال آن برمى  آيد، باالخره ناچار شد در 30 ژوئن سال 
ــر وقت «انجمن يهوديان  ــال» رهب 1927 در نامه اى خطاب به «لوييس مارش
آمريكا»، رسماً از يهود عذرخواهى كند. البته فورد در عذرخواهى خود و نه پس از 
آن، هيچگاه صدق پروتكل ها و تحليل هاى منتشره پيرامون آنها را تكذيب نكرد.

 
ــتورالعمل هاى اين پروتكل به دو دسته تقسيم مى  شوند.يك دسته مربوط  دس
ــل از برپايى حكومت جهانى خود  ــت كه يهود، قب ــه طرح ها و برنامه هايى اس ب
ــته ديگر مربوط به  ــورها و دولت ها به اجرا درمى  آورد و دس براى نابودى كش
ــتقرار حكومت جهانى يهود، قرار است به اجرا  ــت كه بعد از اس برنامه  هايى اس
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درآيند. بنابراين آنجا كه سخن از ترويج «آزاديخواهى» و يا «آزادى مطبوعات» 
ــورها، دولت ها و ملت  ــت كه از رهگذر آن، كش ــت، مربوط به برنامه  اى اس اس
ــخن از  ــيدگى مى  كند اما آنجا كه س ــا را دچار تفرقه،بى ثباتى و از هم پاش ه
ــت كه حكومت جهانى يهود برپا  ــت، مربوط به زمانى اس مبارزه با «آزادى» اس
ــتقرار و صالبت خود، هرگونه صداى مخالفى را خفه مى  كند. ــده و براى اس ش

ــاه اخالل گران،  ــت: «پادش ــت ها آمده اس ــن پروتكل از زبان صهيونيس  در اي
فتنه انگيزان و جالدان جهان ما هستيم.» در اين كتاب راه تسلط بر جهان چنين 
ــده است:« هدف واسطه را توجيه مى كند و هرچه در راه رسيدن به  توصيف ش
هدف انجام دهيم خوب است. جوانان نصارى را به مواد مخدر معتاد كرده و به 
شكل كالسيك  آنها را منحرف سازيم. حيا، عفت و ناموس را به وسيله قهرمانان، 
ــه اين چيزها در  ــرورش از مغزها بيرون آورده ك ــوزش و پ ــوزگاران و كًال آم آم
اجتماع مفهومى ندارد....  تا زمانى كه افراد جوامع مختلف، مطابق الگو و انگاره 
ــوند، نمى توانيم برنامه هايمان را در اين گونه  هاى تربيتى ما دوباره تربيت نش
جوامع مطابق با روشى كلى و يكسان پياده كنيم؛ اما اگر برنامه ها را محتاطانه 
و توأم با آموزش آغاز كنيم، مى توانيم در كمتر از يك دهه، منش، خلق و خوى 
ــرادى كه از پيش مطيع  ــر داده و آنها را مانند اف ــخت ترين افراد را تغيي سرس
ــاخته ايم، زير سلطه خويش در آوريم. كلماتى چون آزادى، برابرى و برادرى  س
در واقع اسم هاى مستعارى هستند كه فراماسونرهاى ما آنها را به كار مى برند. 
هنگامى كه حكومت شاهنشاهى ما آغاز گشت، اين كلمات را از صورت استعارى 
بودن بيرون آورده و به صورت عبارات ايده آلى چون، حق آزادى، وظيفه برابرى 
ــان برادرى در مى آوريم، بدين معنى ما غلط ترين كار را انجام مى دهيم  و آرم
ــاخ گاو در مى افتيم ». ...  بذر دشمنى، كينه توزى و حسد  و به اصطالح « با ش
ــات مذهبى، قبيله اى و غيره  ــته و در اين زمينه از تعّصب را در هر خانه اى كاش
استفاده كنيم.در مملكتى كه ما زندگى مى كنيم هيچ موقع از طرف همسايگان 
ــد، زيرا سياست ما طورى است كه هر  عليه آن مملكت اعالن جنگ نخواهد ش
ــتيزه جويى با ما مى داند!خداوند ما را  ــى صالح خود را در كناره گيرى از س دولت
نابغه هاى جهان خلق كرده است، تا از عهده حكومت بر دنيا به خوبى برآييم.....

ــى نتواند، حّق را از  ــد عقايد و آراء متضادى را در اجتماع ايجاد كنيم تا كس باي
باطل تميز دهد و خالصه دريچه فهم بر مردم بسته شود.... در اروپا و آسيا بايد 
ــوب بپا كرد و اين كار در حقيقت دو فايده دارد، يكى از بين  جنگ، فتنه و آش
ــلّط ما بر آنها. ...براى آن كه به هدف نهائى خود برسيم  رفتن آنها و ديگرى تس
الزم است كه اوالً افكار خود را به وسيله روزنامه ها به تمام مردم تزريق كنيم، تا 
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اگر دولت بخواهد با ما مبارزه كند آن را با عصاى مخالفت با افكار عمومى تأديب 
كنيم. ...براى آنكه مردم را مشغول كرده باشيم، هر روز مشكالت جديدى براى 
ــائل سياسى باز داريم.... هر روزه  آنها به وجود آورده تا آن ها را از مذاكره در مس
صفحه هاى جرائد و مجالت را از مسائل جنسى و يا مسابقات فوتبال،بسكتبال، 
كشتى آزاد... پر خواهيم كرد تا بدين وسيله مغز ملّت را در تفّكر به اين مسابقات 
ــازيم.....درتمام كشورهاى بزرگ، ما عقائد دينى را ريشه كن خواهيم  مشغول س
ــيله نويسندگان عالى مقام همان كشورها  ــموم خود را به وس كرد و مطالب مس

تزريق مردم مى نمائيم. »

واژه آمريكايـى  رسـانه هـاى  ويـژه  بـه  هـا  رسـانه  در  سـوال 5: 
«صهيونيسـم مسيحى» بسـيار شنيده مى شـود. اين واژه به چه معنا 

است و تاريخچه آن چيست ؟  

ــى «JOHN NELSON DARBI» كه  ــخصى به نام جان دارب پاسـخ: ش
ــيش معروف انگليسى بود براى اولين بار نظريه صهيونيسم مسيحى را  يك كش
ــته هاى مسيح و تحقق پيشگويى هاى  به عنوان راهى براى عملى كردن خواس
ــيش برجسته پروتستان به نام هاى «  ــيح عنوان كرد. در آمريكا نيز دو كش مس
دى . ال . مودى « و « ويليام بالكستون « ، مكتب نو ظهور صهيونيسم مسيحى 
را تبليغ مى كردند . كه بالكستون به عنوان پدر صهيونيسم مسيحى در اياالت 

متحده آمريكا معروف گرديد . 
 اين جريان نو ظهور در پروتستانيسم كه به عنوان صهيونيسم مسيحى شهرت 
ــت كه پيروان كليساى پروتستان براى ظهور دوباره مسيح بايد  يافت معتقد اس
چند خواسته مسيح را كه در تفاسير انجيل در قرن بيستم به عنوان پيشگويى 

هاى انجيل بيان شده است را عملى كنند .
ــى - دينى نو ظهور حوادثى بايد به وقوع  ــاس اعتقادات اين مكتب سياس براس
بپيوندد تا حضرت مسيح (ع)دوباره ظهور كند و پيروان اين مكتب وظيفه دارند 
ــدن اين حوادث كوشا باشند .از جمله حوادثى كه  ــريع در عملى ش تا براى تس
ــود تا حضرت مسيح (ع) ظهور كند مى توان به اين مطلب اشاره  بايد عملى ش
كرد كه يهوديان از سراسر جهان بايد به فلسطين آورده شوند و كشور اسرائيل 
در گسترده اى از رودخانه نيل تا فرات بوجود آيد و فقط صهيونيست هايى كه 
ــرائيل مهاجرت مى كنند اهل نجات خواهند بود . لذا تحت تاثير  ــور اس به كش
ــتون كه به مسيحيان وعده داده بود در سالى كه  تبليغات مبلغانى چون بالكس
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ــور صهيونيستى اسرائيل تاسيس شود مسيح(ع) دوباره ظهور  در فلسطين كش
ــد .  ــرزمين آغاز ش خواهد كرد ، تهاجم دولت انگليس و بعد ها آمريكا به اين س
ــرزمين فلسطين را كه جزء قلمرو خالفت  انگليس در طى جنگ جهانى اول س
ــابق انگليس به  عثمانى بود را تصرف كرد . همچنين بالفور وزير امور خارجه س
ــطين  ــر جهان تعهد داد كه به آنان در مهاجرت يهوديان به فلس يهوديان سراس
يارى دهد و در تشكيل كشور صهيونيستى كوشا باشد . آنان متعهدند يهوديان 
ــجد اقصى و صخره را منهدم كنند و به جاى اين دو مسجد مقدس  بايد دو مس
ــلمانان ، معبدى بزرگ بنا نهند . به همين دليل است كه تا به حال اين دو  مس
ــت هاى مسيحى مورد حمله قرار  ــجد بار ها از سوى يهوديان و صهيونيس مس

گرفته است.
ــيحى ، اعتقاد آنان به جنگى به نام  ــت هاى مس  از ديگر اعتقاد هاى صهيونيس
ــروع  ــت . آنان بر اين عقيده اند كه روزى جنگ نهايى مقدس ش آراماگدون اس
ــته هاى مسيح نجات  ــيحيان پيرو عملى كردن خواس ــد و تمام مس خواهد ش
ــت خواهند داد . آنان معتقد  ــيح را در اين جنگ شكس خواهند يافت و ضد مس
ــيح هستند كه در آين حكومت جهانى به پايتختى بيت  به حكومت جهانى مس

المقدس است كه توسط آنان قبل از جنگ نهايى ساخته شده است. 
از ديگر نكات جالب در بحث صهيونيسم مسيحى بى معنا بودن صلح در جهان 
ــيح بايد  ــت . آنان معتقدند براى تصريح در ظهور مس ــيح اس قبل از ظهور مس
ــاخت و در اين بين نقش قابل توجهى براى  ــات جنگ نهايى را فراهم س مقدم
دو دولت انگليس و آمريكا قائل هستند . به طورى كه رهبرى جنگ آرماگدون 
ــم  را از آن آمريكا و انگليس مى دانند . آنچه در نگاه اول به اعتقادات صهيونيس
ــم است به  ــود ارتباط عميق غرب و صهيونيس ــيحى در ذهن تداعى مى ش مس
ــرائيل با منافع غرب عجين شده است امروز به وضوح  طورى كه موجوديت اس
ــود كه تمامى رفتار و اعمال غرب در راستاى تفكرات صهيونيستى  ديده مى ش
ــت . ايجاد آشوب و جنگ در جهان توسط آمريكا و انگليس ريشه در همين  اس
ــيح مى دانند كه  ــوب را مقدمه اى براى ظهور مس تفكرات دارد چرا كه اين آش

خود ريشه در انديشه صهيونيسم دارد .
مبانى عقيدتى صهيونيسم مسيحى

ــيح و مساله آخر الزمان به عنوان تنها راه حل ممكن  ــت مس 1. ايمان به بازگش
براى اصالح جامعه 

2. اين گروه تجمع يهوديان ، تشكيل كشور اسرائيل ، بازسازى معابد قوم يهود 
و ... از پيش شرط هاى الزم براى بازگشت دوم حضرت مسيح عنوان مى كنند .
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ــرائيل را به فرزندان اسحاق ( يهوديان  ــرزمين اس 3. از ديدگاه آنان خداوند ، س
و مسيحيان) داده است و نه به اسماعيل و فرزندان او كه مسلمانان هستند .

4. براى بازگشت مسيح بايد هفت مرحله زمانى سپرى شود . اكنون در مرحله 
ششم هستيم كه كليسا ناميده مى شود . مرحله هفتم آخر الزمان است كه هفت 

سال طول مى كشد.
وجود عناصر عبرانى و آموزه هاى تئوريك عهد عتيق در پروتستانتيسم مسيحى 
كه وجه تمايز بارز و شاخص مسيحيت كاتوليك و پروتستانيسم است اين ظن و 
گمان را موجب گرديده كه پروتستانيسم نوعى يهودى گرى در مسيحيت بوده 
ــت . گفته مى شود رهبران و بنيانگذاران پروتستانيسم خود به يهودى گرى  اس

و يهودى بودن متهم اند.
ــيحى غير قابل انكار  ــم مس نقش يهود و يهودى گرى در پيدايش پروتستانيس
است آنان به شدت از پروتستانيسم مسيحى حمايت كردند . جريان صهيونيسم 
ــس،  كانادا، هلند و  ــورهايى چون آلمان، انگلي ــيحى در جهان غرب و كش مس
بخصوص در آمريكا 360 ميليون پيرو دارد كه بعضاً در تحقق اهدافشان بيشتر 
از خود صهيونيستهاى يهودى تعصب و تالش دارند. «آن ها معتقدند كه قبل از 
ــيح در آخرالزمان جنگى در صحرايى به نام «هارمجدون» به  ظهور حضرت مس
وقوع خواهد پيوست كه شر و خير مقابل هم مى ايستند. آن ها خود و يهوديان 
را خير و دشمنانشان را شر مى نامند. جالب است بدانيد كه دولت فعلى آمريكا 

از معتقدان افراطى به صهيونيستم است.»
ــتان هاى قرون ميانه توسط  ــيحى به عنوان ايدئولوژى پروتس ــم مس صهيونيس
ــاختار  ــتان بودند صورت گرفت . س ــاخه اى از فرقه پروتس ــن ها كه ش پيوريت
ــت و به عنوان يهودى گرى انگليسى شناخته  هنجارى آنان مطابق با تورات اس
مى شود .علت حمايت گروه هاى بنياد گراى مسيحى از دولت يهودى تفاسيرى 
ــت كه از كتاب مقدس به عمل آورده اند است .جنگ آراماگدون تنها و تنها  اس
پس از گردهمايى و استقرار يهوديان به عنوان يك ملى در ارض موعود به وقوع 
ــيح مى  ــگ آراماگدون را زمينه اى براى ظهور مجدد مس ــت .جن خواهد پيوس

دانند.
صهيونيسم مسيحى 7 مرحله را براى شروع جنگ و خاتمه آن قائل اند :

بازگشت يهوديان به فلسطين 
ايجاد دولت يهود 

موعظه شدن انجيل به بنى اسرائيل و ديگر مردم دنيا 
به بهشت رفتن كليه كسانى كه به كليسا ايمان دارند 
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اين مرحله كه دوران فالكت است 7 سال به طول خواهد كشيد . در اين مرحله 
يهوديان و ديگر مومنان ظلم خواهند ديد . اما سرانجام صالحان با پيروزى دجال 

به نبرد خواهند پرداخت.
وقوع جنگ آرماگدون 

شكست لشكريان دجال و استقرار پادشاهى مسيح به پايتختى اورشليم ( بيت 
ــاهى به وسيله يهوديان اداره مى شود و بعد آنان به مسيح  المقدس). اين پادش
مى پيوندند و يا مسيحى مى شوند. آنان معتقدند كه جنگ آرماگدون نبردى با 

سالح هاى هسته اى خواهد بود.

پارادوكس هاى موجود 
ــتند و قبول  ــول دارند كه يهوديان بندگان برگزيده خدا هس ــى آنان قب از طرف
ــت مجدد مسيح عمل مى كنند.  ــطه در بازگش دارند كه آنان به عنوان يك واس
اما معتقدند در صورتى كه يهوديان پذيراى مسيح نباشند نمى توانند به بهشت 
ــط نازى  ــرگردانى يهود در جهان و قتل عام آنان توس بروند. حتى مى گويند س
ــته شدن  ــيح و كش ــى از ايمان نياوردن يهوديان به مس ها مجازاتى الهى و ناش
مسيح توسط آنان است. تاريخچه پيدايش صهيونيسم مسيحى در واقع به قبل 
از تشكيل دولت اسرائيل و حتى به قبل از ظهور و پيدايش يهوديان صهيونيسم 

باز مى گردد.
صهيونيسم مسيحى در نهادينه شدن صهيونيسم در حاكميت انگليس و آمريكا 
نقش بزرگى را ايفا نموده است. به عقيده صهيونيسم مسيحى فعاليت هاى صلح 
طلبانه سازمان ملل و دبير كل آن باعث كند شدن حركت به سوى نبرد نهايى 
است. آنان معتقدند كه بايد مقدمات جنگ نهايى را فراهم كنند كه از نظر آنان 
ــگرى كه قرار است در  ــته اى خواهد بود. ماهيت لش اين جنگ يك جنگ هس
ــيحيان بجنگد مجموعه اى از اديان در  جنگ آرماگدون در برابر يهوديان و مس

مشرق زمين است كه كه عمده ترين آن ها اسالم است. 
ــناس ترين سردمداران اين جريان كه از سالهاى قبل تا به  جرى فالول از سرش
حال در شبكه هاى تلويزيونى به تبليغ افكار گروه خود پرداخته است مى گويد : 
من فكر مى كنم محمد (ص) يك تروريست بود . من به اندازه كافى راجع به او 
كه توسط مسلمانان و غير مسلمانان نوشته شده مطالعه كرده ام و به اين نتيجه 
رسيده ام كه او انسانى خشن و جنگجو بوده در حالى كه مسيح سرمشق محبت 
ــت . پاتريك  ــى بود اما محمد الگوى مخالفت آنهاس ــت همانطورى كه موس اس
ــلمانان خداى خشونت طلب است . چاپ  ــون نيز مى گويد : خداى مس رابرتس
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كاريكاتور موهن در برخى كشور هاى اروپايى به بهانه آزادى بيان و هتك حرمت 
ــى از همين تفكرى است كه در غرب  ــاحت مقدس رسول اكرم (ص) ناش به س
ــت . بسيارى از حركت هاى ضد اسالمى و آزار و اذيت مسلمانان  رواج يافته اس

در سطح بين الملل را مى توان براساس اين عقيده شوم تحليل و تفسير كرد.

سوال 6: به نظر شما سرنوشت رژيم صهيونيستى چه خواهد شد؟آيا اين 
نظريه كه اين رژيم در معرض فروپاشـى است درست است؟ مهمترين 

تهديدهاى فراروى اين رژيم چيست؟

 پاسـخ: البته پاسخ به سوالى كه خبر از آينده بدهد دشوار است چراكه آينده 
ــيار است و نمى توان آينده را بطور دقيق پيش بينى كرد،  بستر تحول هاى بس
ــى نظرهاى تحليل گران و دولتمردان طرف هاى  بنابر اين، صاحبنظران با بررس
ــردى و... به تحليل و  ــان طرفين، موقعيت هاى راهب ــته ها و حامي موضوع، داش
پيشى بينى آينده اقدام مى كنند ما هم بر اين اساس به پيش بينى آينده رژيم 

صهيونيستى مى پردازيم.
رژيم صهيونيستى از دو بعد داخلى و بين المللى با مشكل روبروست:

 
الف- بعد داخلى:

1.  مهاجران يهودى: همانطور كه مى دانيم يهوديان بر اساس وعده  هايى مبتنى 
ــوده تر به اين سرزمين كوچ داده شده اند اما سرزمينى كه  بر زندگى بهتر و آس
از لحاظ امنيتى با مشكل روبروست و ساكنان آن دايما شاهد عمليات شهادت 
طلبانه  و يا موشك  باران هستند، بخصوص كه هيچ وابستگى تاريخى و ريشه اى 
ــرزمين ندارند به هيچ وجه اين وضعيت تحمل پذير نخواهد بود، بنابر  به اين س
ــتى كه هزينه هاى بسيارى براى كوچ دادن يهوديان سراسر  اين رژيم صهيونيس
ــكى يا حمله شهادت طلبانه و  ــرزمين مى كند با هر حمله موش دنيا به اين س

احيانا نبردى شاهد موج بازگشت يهوديان خواهد بود.
ــكاف هاى طبقاتى به  ــغالى: وجود ش ــكاف هاى مردم سرزمين هاى اش  2.  ش
ــتى است،«  دليل تفاوت هاى نژادى يكى از عوامل ويران كننده رژيم صهيونيس
ــكاف اجتماعى عمده يهوديان سفاردى- اشكنازى،  ــرائيل، سه ش در جامعه اس
مذهبى ها- سكوالرها و اعراب – يهوديان وجود دارد» كه ذيال مختصرى به اين 

شكاف ها مى پردازيم:
ــفاردى- اشكنازى:  امروزه واژه سفارديم از نظر معنايى توسعه يافته   شكاف س
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ــاير  ــوريه، يونان، تركيه، و س ــمال آفريقا، عراق، س و تمامى جوامع يهوديان ش
ــكنازى امروزه يهوديان آلمان،  ــكنازى) را شامل مى شود... اش يهوديان(غير اش
ــود» بطور كلى يهوديان سفاردى را  ــوروى را شامل مى ش ــرقى و ش اروپاى ش
وابسته به فرهنگ و تمدن شرق و اشكنازى را غربى مى دانند و همان نگاه غربى 
به شرقى در جهان امروز در نگاه اشكنازى ها كه مقام هاى باال را اشغال كرده اند 
ــت هاى نازل تر هستند وجود دارد.« بطور كلى  ــبت به سفاردى ها كه در پس نس

اشكنازى ها در پنج زمينه عليه سفاردى ها تبعيض قائل مى شوند:
1. اعمال سياست هاى تبعيض آميز عليه سفاردى هاى در زمينه اسكان، ميزان 

بهره مندى از امكانات اعتبارات اجتماعى و...
2. سياست غربى كردن اسرائيل به مثابه كشور غربى كه در آن روش ها، آداب و 
رسوم اشكنازى ها ترويج مى شود محو رسم الخط عبرى شرقى، از بين بردن شعر 
ــى سپردن شاعران و ادبيات سفاردى در اين سياست  و ادبيات و نيز به فراموش

قرار مى گيرد.
ــده اند كه منجر به  ــت هاى كلى به گونه اى طراحى ش 3. از نظر اقتصادى سياس
تقويت بنيان اقتصادى اشكنازى ها و فقر و بيكارى و نا اميدى سفارديها مى شود. 
نتيجه آن ايجاد دو طبقة فرادست و فرودست در ميان جامعه يهوديان مى باشد.

4. از نظر سياسى راه نيل به به مناصب عاليه حكومتى براى سفاردى ها مسدود 
و يا حداقل همراه با دشوارى هاى بسيارى است...

ــائل نظامى نيز اكثر مناصب مهم تحت كنترل اشكنازى ها قرار  5.در حوزة مس
دارد و امور سخت و جانفرساى نظامى معموالبه عهدة يهوديان سفاردى است.

اشكنازى ها به شيوه هاى ديگرى نيز عليه  سفارديها تبعيض قايل مى شوند كه 
نمونه هايى از آن عبارتند است از :

- جمع آورى كمك هاى مالى و تقسيم ان بين مهاجران اشكنازى 
- تاسيس نهادهاى ويژه اشكنازى كه در راس آن ها سازمان صهيونيسم جهانى 

قرار دارد كه متولى امور داخلى و خارجى اشكنازى هاى اسرائيل است.
- مقابله با گرايش هايى كه تامين منافع يهوديان شرقى را دنبال مى كند.

- هدايت تسهيالت مادى و معنوى در جامعه به سود اشكنازى ها.
 شكاف مذهبى- سكوالر: دومين شكاف عمده در جامعة اسرائيل، شكاف ميان 
ــابقه اختالف بين يهوديان سكوالر و مذهبى به  ــت. س مذهبى ها و سكوالرهاس
ــكيل دولت اسرائيل،  ــم باز مى گردد. قبل از تش ــه هاى جنبش صهيويس ريش
ــاخة صهيونيسم سياسى و صهيونيسم مذهبى  ــم به دو ش ايدئولوژى صهيونيس

منشعب شد. 
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ــرزمين خود يعنى كوه  ــت هاى مذهبى هرچند كه به مهاجرت به س صهيونيس
ــتند، ولى اعتقاد آن ها بر پايه انتظار بود. انتظار براى تحقق  صهيون اعتقاد داش
ــى برآن بود كه يهود خود اين وعده را تحقق  ــم سياس وعدة الهى. اما صهيونيس
ــد و نهايتا حركت براى تحقق اين ايده به رهبرى تئودور هرتزل منجر به  بخش
ــطين شد.صهيونيست هاى سكوالر به  ــكيل دولت اسرائيل در سرزمين فلس تش
كسانى اطالق مى شود كه يهوديت را فقط به عنوان ميراثى تاريخى- فرهنگى 
كه بايد مبناى قوميت مردم يهود قرار گيرد، تلقى مى كنند. در واقع اكثر رهبران 
ــم از اين زمره اند و اعتقادى به ديانت يهود به عنوان آئينى  ــى صهيونيس سياس
كه به صورت وى از جانب خدا به موسى ابالغ شده باشد، ندارند... اختالف نظر 
ميان مذهبى ها و سكوالرها هنگام بحث درباره تدوين قانون اساسى در روزهاى 
ــكيل اسرائيل كامال مشخص شد»كه در شئونات حكومت  نخستين پس از تش
اسرائيل و بين اين دو طيف تا كنون ادامه يافته است، عالوه بر مسائل سياسى 
و اجتماعى اين اختالف در مسائل اقتصادى بين يهوديان مذهبى - ارتدكس- و 
صهيونيست ها وجود دارد، در اين باره«ارتدكس هاى مذهبى يهودى كه حداقل 
ــغالى فلسطين را شامل  ــرزمين هاى اش ــى درصد از جمعيت يهودى هاى س س
مى شوند، معتقدند كه صهيونيست ها با حيله تورات را مى خواهند تحريف كنند 
ــان سودمند است انجام شود نه آنچه حكم دين يهود است.  تا آنچه براى بقايش
ــت در سرزمين هاى  يهودى هاى ارتدكس كه در تضاد با يهودى هاى صهيونيس
اشغالى هر روز در جامعه خودشان قدرت بيشترى پيدا مى كنند، معتقدند نبايد 

احكام دينى يهود را فداى ساختن اقتصاد كرد. » 
شكاف اعراب و يهوديان: سومين شكاف عمده در اسرائيل شكاف ميان يهوديان 
و اعراب است. هنگامى كه اسرائيل در سال 1948  تشكيل شد، 150 هزار نفر 
ــطينى در محدوده اى كه امروزه به منطقة اشغالى 1948 معروف  از اعراب فلس
ــوى منابع و مراكز اسرائيل،  ــاس آمار اعالم شده از س ــت، باقى ماندند.بر اس اس
تعداد جمعى اعراب منطقه اشغالى 1948 در سال 2005 ، يك ميليون و 362 
هزار نفر اعالم گرديد و پيش بينى مى شود در سال 2020 به 2 ميليون و 91 
ــرائيل  ــزار نفر بالغ گردد...با توجه به اينكه اعراب حدود 20 درصد جامعه اس ه
ــكيل مى دهند، اما اين اقليت بزرگ هنوز در جامعه اسرائيل هضم نشده  را تش
ــت. يوزى دايان، رئيس سابق شوراى امنيت ملى اسرائيل در سال 2003 در  اس
ــى اعالم كرد كه شكاف ميان يهوديان و اعراب ساكن مناطق اشغالى هر  گزارش
ــود. به گفته او پر كردن اين شكاف با توجه به افزايش شديد  ــتر مى ش روز بيش
ــود.» سران  ــرائيل تبديل ش جمعيت اعراب بايد به يكى از اولويت هاى ملى اس



49

رژيم صهيونيستى از وجود اعراب فلسطينى در اسرائيل بسيار بيمناك هستند 
ــطينيان را در خود هضم كنند تا آنها خود را  ــته اند اين فلس چراكه هنوز نتوانس
به عنوان شهروند اسرائيلى بشناسند، آنها بارها در مورد اخراج فلسطينيان اين 
منطقه، موضع گيرى كرده اند، چراكه ضمن اينكه سرزمين هاى اشغالى را فقط 
ــت ها مى دانند، عليرغم همه تالش ها همچنان فلسطينيان  مخصوص صهيونيس

اين منطقه تهديدى جدى براى امنيت رژيم اسرائيل محسوب مى شوند.
ــود در جامعه  ــالف هاى موج ــرار گيرد كه اخت ــد مد نظر ق ــن موضوع باي  اي
ــم را از داخل به  ــان دارد كه اين رژي ــه در باورهاى يهودي ــتى، ريش صهيونيس
ــت. جامعه اى كه مردم آن از تبعيض رنج  ــدت ضربه پذير و متزلزل كرده اس ش
ــارهاى داخلى و  ببرند حتما جامعه اى نخواهد بود كه توان مقاومت در برابر فش
ــارها روى دولت خواهد بود. اختالف بين  ــته باشد و همه فش بين المللى را داش
ــفاردى ها و اشكنازى ها، مذهبى ها و سكوالرها و بويژه يهوديان و اعرابى كه  س
ــارهاى بسيار تبديل به شهروند درجة سه( بعد از سفاردى ها  ضمن تحمل فش
و اشكنازى ها) در جامعه يهودى! شده اند در حالى كه دولت رژيم صهيونيستى 
ــت و به هيچ عنوان اعراب مسيحى و مسلمان را در خود نمى پذيرد  يهودى اس
و هنوز باور اشغال سرزمين فلسطين در اعراب اين سرزمين وجود دارد جامعه 

اسرائيل را از داخل شكننده و آسيب پذير كرده است.

 ب- بعد خارجى:
1.كاهش حمايت هاى خارجى: در بعد منطقه اى و بين المللى نيز كاهش جايگاه 
اين رژيم به دليل ادامه سياست اشغال و سركوب و صدور قطعنامه هاى مختلف 
عليه آن گوياى شكست سياست  هاى اين رژيم در ابعاد بين المللى جهت همراه 

نمودن ساير كشورها با خود مى باشد.
ــوى كشورهاى منطقه: رژيم صهيونيستى عنصر نامشروع   2.عدم پذيرش از س
ــورها چون ايران و سوريه اين كشور  ــناخته شده است بعضى كش در منطقه ش
ــناخته اند و دولت هاى عربى كه تمايل به سازش دارند  نمى  ــميت نش را به رس
ــتمر  توانند افكار عمومى خود را ناديده بگيرند و با اين رژيم ارتباط دايم و مس
برقرار كنند، اين رژيم براى ايجاد ثبات داخلى و ادامه اشغالگرى ناچار از برخورد 
ــطين است، موضوعى كه مانع ايجاد ارتباط دايمى بين اين رژيم و  با ملت فلس

كشورهاى منطقه اى است كه مايل به ارتباط با اين رژيم هستند.
 3. احتمال حمله خارجى:  رژيم صهيونيستى به دليل نامشروع بودن حضورش 
ــغال سرزمينهاى فلسطين و كشورهاى همسايه فلسطين كشتار  در منطقه، اش
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ــار قرار دادن مردم تحت اشغال در سرزمين  ــطين و در فش مردم بى دفاع فلس
هاى همسايه، همواره اين احتمال را مى دهد كه از سوى اين كشورها و حاميان 
ــده است و جنگ 33  آنها مورد حمله قرار بگيرد، اين واهمه به جامعه تزريق ش
روزه و شكست در برابر يك گروه مقاومت با سالح هاى محدود، احساس امنيت 
ــت را دو چندان كرده است چراكه اميد به  ــدت پائين آورده و اين وحش را به ش
ــت ناپذير بود  ــتى كه معروف به ارتش شكس رويارويى در برابر رژيم صهيونيس

زنده شد.
ــرمايه گذارى و صنايع  ــه اى كه به اقتصاد و س ــرس از جنگ عالوه بر صدم  ت
مختلف يك كشور وارد مى كند در رژيم صهيونيستى صدمه اى جدى تر به نام 
ــد اين رژيم با هزينه هاى  كوچ معكوس را ايجاد مى كند. همانطور كه بيان ش
بسيار و با شعار زندگى آسوده و راحت اقدام به كوچ يهوديان سراسر دنيا به اين 
سرزمين مى كند، در حالى كه  اين تهديد ها عالوه بر حمالت شهادت طلبانه 
ــكى گروههاى مقاومت فلسطينى باعث كاهش كوچ يهوديان  و حمله هاى موش
به فلسطين شده است. به اين موضوع بايد نبود عمق استراتژيك سرزمين هاى 
ــرزمين ها برابر نيمى از مساحت تهران  ــغالى را اضافه كرد. مساحت اين س اش
ــتى در احتمال جنگ با  ــت كه اين خود معضلى بزرگ براى رژيم صهيونيس اس

كشورهاى منطقه خواهد بود. 
بنابراين در يك جمع بندى از آينده وضعيت فلسطين و اسرائيل بايد گفت كه 
آينده رژيم صهيونيستى با چنين وضعيتى رو به اضمحالل است؛ چراكه از داخل 
ــيده شده است و در بعد بين المللى همواره  با تبعيض هايى كه روا مى دارد پوس
با تهديدهايى روبروست، تهديدهايى كه در هر صورتى منجر به جنگ شود اين 

رژيم را از هم خواهد پاشيد.
ــتى نمى تواند به خود بقبوالند كه ميان سفاردى ها و اشكنازى  رژيم صهيونيس
ها تفاوتى قايل نشود چراكه اين موضوع ريشه در باورهاى اشكنازى ها دارد كه 
در راس امور رژيم صهيونيستى هستند و همچنين نمى تواند اعراب را در خود 
هضم كند چراكه اين رژيم مبتنى بر نژاد پرستى تاسيس شده است و اگر هم با 
ــته باشد تا سال هاى نه چندان دور شاهد  اعراب كنار بيايد و كارى با آنها نداش
اين خواهد بود كه اعراب سرزمين هاى اشغالى جمعيتى بيش از يهوديان دارند، 
ــته باشد زير ذره بين نظارت كشورهاى منطقه  اگر با آن ها برخورد نظامى داش
ــكار عمومى دنيا مواجه  ــكل برخواهد خورد و از نظر بين المللى هم با اف ــا مش ب

خواهد شد.
اگر با گروه ها و كشورهاى منطقه وارد جنگ شود نتيجه اى جز شكست نخواهد 
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ــتى وجود ندارد. تنها راه براى اين رژيم اين است  ــت و راهى هم براى دوس داش
كه با همكارى سازشگران داخل مرزها و خارجى كانون هاى مقاومت را از بين 
ببرد، اقدامى كه در لبنان و غزه به شكست انجاميد و با ايجاد بلوك سازش در 

داخل فلسطين و سران عربى به شدت دنبال مى شود.

سوال 7:چرا موضوع فلسطين و لبنان براى جمهورى اسالمى ايران اين 
قدر مهم و داراى راهبرد امنيتى است؟ 

ــيارى دارد:  ــطين و لبنان براى ايران از دو بعد اهميت بس پاسـخ: موضوع فلس
نخست از جنبه الهى و اسالمى كه به حكم فطرت الهى موظف به پشتيبانى از 
ــتيم، صرف نظر از اينكه مظلوم يا ظالم مسلمان  مظلومان در برابر ظالمان هس
باشد يا نباشد و به عنوان مسلمان وظيفه شرعى مان ايجاب مى كند كه ازكيان 
ــالمى مان حمايت كنيم بويژه فلسطين و بيتالمقدس كه از لحاظ فرهنگى،  اس
ــرآن و روايات ائمه  ــت، در ق ــزء جدايى ناپذير دين ماس ــى ج تاريخى و سياس
ــفارش شده  ــيار س ــاندن به مظلومين جهان بس معصومين، حمايت و يارى رس
ــالم اهميت بسزايى دارد. اين  ــت، ضمن اينكه «  قدس در مفاهيم دينى اس اس
ــت كه بيتالمقدس نخستين قبله امت اسالم و يكى از  اهميت به اين جهت اس
سه مكان مقدس اسالمى پس از بيت اهللا الحرام در مكه و مسجدالنبى در مدينه 
ــراء و معراج است و اين مسأله كه چرا پيامبر (ص) از  ــت. قدس سرزمين اس اس
ــه از مكه به بيت المقدس و پس از آن به معراج رفت،  ــه به معراج نرفت بلك مك
نشان دهنده جايگاه خاصى است كه اين شهر در تفكر اسالمى دارد. در اين شهر 
نمادهاى اسالمى بسيارى چون مسجد االقصى، مسجد قبه الصخره، ديوار بُراق 
ــالمى است وجود دارد. اين شهر سرزمين انبياء  و غيره كه همه از نمادهاى اس
است. با اين همه تاريخ پرشكوه دينى اسالم، شايسته نيست كه امت اسالم در 
مقابل اشغال اين سرزمين به دست كفار صهيونيست واكنش مثبت و عملى از 

خود نشان ندهد.» 
ــيعه اميرالمؤمنين على (ع)  ــت را برگزيده و خود را ش ــت ما مذهب اهل بي مل
ــهادت آن حضرت به خاطر همين ارزش  ــت و ش ــمبل عدالت اس ميداند كه س
ــت و قطعاً ملتى كه افتخار پيروى از امام عدل را دارد به  ــرى بوده اس واالى بش
ــه كند  خود اجازه نخواهد داد كه در مقابل اين همه بيعدالتى بيتفاوتى را پيش
ــين (ع) و نهضت كربال بر  ــان ملتى كه مهمترين الگوى خود را از امام حس هم
گرفته است و همواره ايستادگى در مقابل ظالم و  دستگيرى از مظلوم را گزينه 
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خود قرار داده است، بعيد است كه در مقابل جنايات رژيم اشغالگر قبلهگاه اول 
مسلمين بويژه در زمانى كه دنياى استكبار با تمام قوا از اسرائيل حمايت ميكند، 

سكوت اختيار كند.
ــالمى ايران است. مقام معظم رهبرى در اين باره  و دوم از بابت راهبرد نظام اس
مى فرمايند:«بعضى ها مى گويند مشكل ما اين است كه خودمان را با اسرائيل 
ــئله اين نيست كه ما خودمان را درانداخته ايم،  درانداخته ايم، درحالى كه مس
اسرائيل مدعى كل خاورميانه از نيل تا فرات است. فراتى كه در فاصله كوتاهى 
از مرز ما قرار دارد. امروز كه عراق به تصرف آمريكا درآمده است، اسرائيلى ها با 
تمام سرعت در حال محكم كردن جاى پاى خود در عراق و به خصوص شمال 
ــور هستند. اگر ما تصور مى كنيم كه دست برداشتن از مقاومت، مشكل  آن كش
ــت. مى گويند ما را چه به فلسطينى ها و اعراب،  ــت نيس ما را حل مى كند درس
ــت خودمان را به آنها گره زده ايم. اين حرف ها  ــتيم، چرا سرنوش ما ايرانى هس
درست نيست. زيرا سرنوشت كشورهاى منطقه به يكديگر گره خورده است. هر 
شكستى كه در منطقه و مجموعه كشورهاى مسلمان به وجود آيد بقيه كشورها 

نيز از آن آسيب مى بينند.»
 مثال پس از اشغال عراق رسانه هاى صهيونيستى همچون«هاآرتص» و «معاريو» 
با اشاره به اسناد موجود (و احتماال موهوم) مدعى هستند كه پيشينيان يهود در 
ــته، موجب آبادانى مناطقى از آسيا شده و اين مناطق هم اكنون  پنج قرن گذش
در حوزه كردستان است و بايد مالكيت آن به مالكان اصلى، يعنى نوادگان آنها 
كه هم اكنون در اسرائيل هستند، بازگردانده شود... بر اساس اين ادعا  بخشى از 
ــمال عراق، غرب ايران، جنوب تركيه و بخشى از خاك سوريه كه كرد نشين  ش

هستند، مال اسرائيل است؟!. 
ــت كه اسرائيل در تكاپوى  ــم گوياى اين مطلب اس ــه صهيونيس  تاريخ و انديش
ــده آمريكا عراق را  ــت. طبق نقشه از پيش تعيين ش ــلط بر نيل تا فرات اس تس
ــم را جامع عمل بپوشانند، ازجمله اخبارى  ــغال مى كند تا اهداف صهيونيس اش
ــانه ها آمد كه قابل توجه است به اين  ــم در عراق در رس در مورد نفوذ صهيونيس
ــتها در عراق به راه  گزارش توجه كنيد «عمليات چند منظوره اى كه صهيونيس
انداخته اند تدريجا ابعاد گسترده اى را به خود مى گيرد و حتى در بعضى موارد 
بطور آشكار در حال انجام است. اين عمليات در ابعاد نظامىـ  امنيتى اقتصادى 
ــركتهاى  ــيعى صورت مى گيرد و ش ــى پيمانكارى و تجارى در مقياس وس نفت
ــه اجراى نقش و  ــركتهاى آمريكائى ب ــا بعنوان كارگزار ش ــتى عموم صهيونيس
ماموريتى مى پردازند كه براساس دستورالعمل هاى تنظيمى توسط اشغالگران 
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به آنها محول گرديده است . عالوه بر اين شركتهاى صهيونيستى از اين فرصت 
طالئى براى حضور مستقيم و بدون واسطه در عراق نيز بهره مند شده اند و از 
اين طريق به انجام عمليات بانكى حمل و نقل جاده اى و خريد زمين و امالك 
ــاورزى و نفتى سرگرمند...» اين اقدام ممكن است در  مسكونى ـ تجارى ـ كش
ــه هاى شوم رژيم صهيونيستى  براى  هر منطقه از خاورميانه اتفاق بيافتد، نقش
تسلط بر راهبردى ترين منطقه جهان يعنى خاورميانه به كمك استكبار جهانى 
ــده است، در صورت سستى و اهمال امت و  ــالها پيش طرح ريزى و آغاز ش از س
ــران دولت هاى اسالمى اگر امروز نباشد حتما فردا اتفاق خواهد افتاد كه«ان  س
ــهم- خداوند وضع هيچ ملتى را عوض  اهللا اليغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفس

نمى كند تا كه خودشان تغييرى در خود ايجاد كنند».
ــتعمارگر و همپيمان با اوست و حضور اين رژيم در  ــرائيل محصول غرب اس اس
منطقه ( با اعتقادهاى خرافى كه دارند و در بخش دوم آورده شده است) سرآغاز 
استعمار دوباره مردم منطقه است، آنهم از نوع استعمارى كه قصد از بين بردن 
اعتقادهاى دينى مردم منطقه براى چپاول بيشتر آن ها را دارد. هر استعمارگرى 
براى بهرهكشى بيشتر از مستعمرههاى خود، تمامى ارزشهاى دينى و فرهنگى 
ــت همان  كه روح زندگى و حركت را به مردم مى دهد را از آنان مى گيرد، درس
ــت با مردم منطقة خاورميانه كرده اند كه باالترين استعدادها  كارى كه سال هاس

و اعتقادها و منابع طبيعى را دارند. 
ــت بدانيم كه وجود اسرائيل چه بحرانهايى را در منطقه بوجود آورده  خوب اس
ــرائيل بهانهاى براى مسابقه تسليحاتى در  ــت و ايجاد خواهد كرد.وجود اس اس
ــت كه سود سرشارى نصيب غرب ميكند و به اين وسيله كشورهاى  منطقه اس

اسالمى از هزينه كردن براى توسعه و پيشرفت خود باز مى مانند.
راهبرد اسرائيل استمرار و گسترش اشغالگرى براى تحقق شعار از نيل تا فرات 
ــورهاى اسالمى  ــت. براى تحقق اين هدف دائماً در كش ــلط بر جهان اس و تس
ايجاد اختالف مى كند تا با پرداختن به امور داخلى خود از امور ملت فلسطين 

بازمانند، درست همان مسئلهاى كه در لبنان به وضوح مى بينيم.
ــى و باعث بيدارى در  ــران كه مبتنى بر آموزه هاى غنى دين ــالمى اي انقالب اس
جهان اسالم است، خطر بزرگى براى صهيونيسم جهانى است، لذا از هر حربهى 
براى بازداشتن ايران از نيل به توسعه و پيشرفت در سايه حكومت اسالمى بهره 
مى برند. آنها با دست نشاندگان خود و برخى سران عربى كه ماهيت پستشان در 
اطاعت از غرب و مانع تراشى در ايجاد امت واحدة اسالمى روز به روز نمايان تر 
ــود، با طرح شعارهاى موهومى كه مانند هالل شيعى و اختالفات مذهبى  مى ش
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به دنبال ايجاد شكاف در امت اسالمى و تغيير دشمنى اسرائيل- اسالم به سنى- 
شيعه هستند. بنابراين پافشارى دولتمردان و ملت ايران در مسئله فلسطين كه 
هم مذهب ما نيستند به جلوگيرى از تفرقه در جهان اسالم كمك شايانى كرده 

است و نيز مانع بزرگى براى تحقق اهداف شوم رژيم صهيونيستى خواهد شد.
پس ما ايرانيان كه با انقالب اسالمى باعث بيدارى جهان اسالم شده ايم و داراى 
آرمان بزرگ هستيم نبايد اين اجازه را به جهان استعمارگر بدهيم كه ذره اى از 
خاك منطقه را در اشغال خود درآورد. بنابراين حمايت از مردم مظلوم فلسطين 

از دو بعد دينى و راهبردى براى ما اهميت دارد. 
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ــى(ره)، يكى از  ــرى امام خمين ــران به رهب ــالمى ملت اي ــروزى انقالب اس  پي
ــاب مى آيد. ماهيت  ــتم به حس مهمترين تحوالت جهانى و منطقه در قرن بيس
ــام برگرفته از آن  ــد تا نظ ــالمى انقالب ايران باعث ش ايدئولوژيك و هويت اس
ــاد بين المللى،  ــد كه در ابع ــاص و منحصر به فردى باش ــاى خ داراى ويژگى ه
ــذارى آن  ــان متمايز و تاثيرگ ــى جه ــا و نظام هاى سياس ــالب ه ــر انق از ديگ
ــو و نيز بر  ــه از يك س ــلمان منطق ــان بويژه مردم مس ــر ديگر ملل جه ــز ب ني
ــد.  ــمگير باش ــوى ديگر، كامًال چش ــى از س ــلطه  جهان ــتهاى نظام س سياس
ــالمى ايران تاثير بسزايى در بيدارى اسالمى و تقويت روحيه  پيروزى انقالب اس
ــالمى ايران عالوه بر آنكه توانست الگوى  ــطينى داشت. انقالب اس مبارزان فلس
مناسبى جهت شكل گيرى حكومت هاى اسالمى ارائه دهد، باعث تغيير و تحول 
در ايدئولوژى جنبش هاى مبارزاتى به خصوص در سرزمين فلسطين گرديد، به 
گونه اى كه رهبران اين جنبش ها به اين مسئله اذعان دارند كه پيروزى انقالب 
ــت تحول بزرگى در روش مبارزاتى آنان و شكل گيرى  ــالمى در ايران توانس اس
ــدن پيش زمينه هايى جهت برقرارى يك نظام  ــش هاى جديد و بوجود آم جنب

حكومتى با زيرساخت هاى اسالمى ايجاد نمايد .
انقالب اسالمى ايران تاثير عميقى بر ملت مسلمان فلسطين در زمينه بازگشت 
ــو قرار دادن نظام  ــدن به توانايى هاى خود، الگ ــه آموزه هاى دينى، اميدوار ش ب

ارزیابی مهمرتین دستاوردهای نامگذاری روز جهانی 
قدس توسط امام خمینی)ره(
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اسالمى توسط مبارزان فلسطينى، انتخاب مسجد به عنوان پايگاه اصلى مبارزه 
با دشمنان، سامان دادن وحدت بر محور اسالم و شكل گيرى گروههاى جهادى 
ــت كه انتفاضه، محصول  ــته اس ــالمى) به جاى گذاش (چون حماس و جهاد اس
ــالمى است. پيروزى  ــطين از انقالب اس محورى تاثيرپذيرى مبارزات ملت فلس
ــطينى زنده كرد كه  ــالمى در ايران، اين اميد را در دل مبارزان فلس انقالب اس
ــه بر انگيزه و ايمان قوى  ــالم و تعاليم آن و با تكي ــوان با بهره بردارى از اس مى ت

اسالمى، فصل جديدى در مبارزه با رژيم صهيونيستى آغاز كرد.

امام و مسئله فلسطين
ــب يكى از پايه  ــرائيل غاص ــارزه با صهيونيزم و على الخصوص اس ــه مب  انديش
ــه هاى حضرت امام (ره) بود، اگرچه در اين ميان نمى توان  ــاس انديش هاى اس
ــخنرانى بر ضد  ــانى را نيز انكار كرد چرا كه اولين س نقش مرحوم آيت اهللا كاش
ــال 1327 توسط ايشان انجام گرفت و نيز  ــرائيل در ايران در س صهيونيزم و اس
ايشان توانستد اولين تظاهرات مردمى بر ضد اسرائيل را در ايران در همان سال 

سازماندهى كنند.
ــاس مسئوليتى كه در قبال جهان  ــان و با احس امام با الهام از ديدگاههاى ايش
ــالم داشتند پا جاى پاى آيت اهللا كاشانى گذاشته و در واقع مى توان امام را  اس
ــانى دانست .  پرچمدار مبارزه با صهيونيزم در ايران پس از رحلت آيت اهللا كاش
اولين موضع رسمى امام در قبال اسرائيل مقارن با آغاز مبارزات سياسى وى با 
رژيم پهلوى در ارتباط با عدم هم سويى اين رژيم با تحريم نفتى اسرائيل و قطع 
روابط ديپلماتيك همگام با كشورهاى اسالمى و عربى بود كه اين امر به اواسط 

سال 1341 برمى گردد.
ــه اى در اين باره چنين فرمودند: « يكى از جهاتى كه ما را در  ــام در مصاحب  ام
ــرائيل است. من هميشه در مطالبم  ــاه قرار داده است، كمك او به اس مقابل ش
ــرائيل به وجود آمد، با او همكارى كرده، و  ــاه از همان اول كه اس گفته ام كه ش
وقتى كه جنگ بين اسرائيل و مسلمانان به اوج خود رسيده بود، شاه همچنين 
ــود از عوامل  ــرائيل مى داد و اين امر خ ــلمين را غصب كرده، به اس ــت مس نف
ــت.» در واقع بايد اذعان داشت امام در بعد داخلى  ــاه بوده اس مخالفت من با ش
ــرلوحه خويش قرار داده بودند و در بعد خارجى  ــتبداد پهلوى را س مبارزه با اس
ــطين اولوين اول سياست خارجى امام را شكل  ــطين و آرمان فلس دغدغه فلس

مى داد.
ــزرگ مذهبى بود كه مجوز  ــواى ب ــام خمينى(ره) اولين مرجع تقليد و پيش ام
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حمايت از مبارزان فلسطينى از محل وجوهات شرعى و زكات و صدقات را صادر 
كرد و در جريان جنايت رژيم اشغالگر قدس در به آتش كشيدن مسجداالقصى 
برخالف مشى ديگران كه بازسازى مسجد را وجهه همت خود قرار داده بودند، با 
دورانديشى تمام بر حفظ آثار جنايت اسراييل(به عنوان عامل سمبليك در جهت 
ــويق مسلمانان بر عليه رژيم اشغالگر) تأكيد مى نمودند. ايشان از  تحريك و تش
همان آغاز، وجهه اسالمى و بُعد اعتقادى مبارزه با اسراييل را كارسازترين روش 
ــالم از آنان معرفى  ــطين و جلب حمايت امت اس ــيج ملت مظلوم فلس براى بس
ــر قوميت عربى و نگرش هاى  ــى هاى ديگرى، همچون، تكيه ب كرد و اتخاذ مش
ــتى و ديگر ايدئولوژى هاى وارداتى و غيراسالمى را انحراف در مسير  ناسيوناليس

مبارزه براى آزادى مى دانست.
ــكالت درونى جهان اسالم و از جمله ضعف و ناتوانى يا وابستگى  ــان به مش ايش
بعضى از سران كشورهاى اسالمى وقوف كامل داشت، به همين دليل بر آگاهى 
ــالم، منبعث از اصول اعتقادى و مشتركات ايمانى و  ــعور عمومى جهان اس و ش
ــران دولت هاى  ــى امت و پرهيز از اختالفات فرقه اى تأكيد مى نمود و س فرهنگ
اسالمى را به متابعت از اين جريان فرا مى خواند و معتقد بود كه دولت ها تا آنجا 
كه با اين شعور و خواست عمومى مسلمانان همسو وهمراه باشند، شأن رهبرى 
ــلمان  ــده دار خواهند بود و اال ملت هاى مس ــت مبارزه را عه ــئوليت هداي و مس

مى بايست با آنان همان كنند كه ملت مسلمان ايران با شاه كرد.

درك ماهيت طرح استعمارى
امام خمينى(ره) در پاسخ به نامه دانشجويان مسلمانان مقيم آمريكا و كانادا در 
سال 1351 مى فرمايد: «اسراييل با تبانى و همفكرى دولت هاى استعمارى غرب 
و شرق، زاييده شد و براى سركوبى و استعمار ملل اسالمى به وجود آمد و امروز 

از طرف همه استعمارگران حمايت و پشتيبانى مى شود. «
ــراييل را گوشزد كرده و خاطر نشان  ــعه طلبى اس حضرت امام بارها خطر توس
مى ساختند: «همه بايد بدانند كه هدف دولت هاى بزرگ از ايجاد اسراييل تنها 
ــغال فلسطين پايان نمى پذيرد آنها در اين نقشه اند كه پناه بر خدا تمامى  با اش

كشورهاى عربى را به همان سرنوشت فلسطين دچار كنند. «
ــه وظايف خود آگاه  ــوند و ب ــالم بيدار نش و همچنين فرموده اند: «اگر ملت اس
ــالم احساس مسئوليت نكنند و به پا نخيزند، اگر اسالم  نگردند، اگر علماى اس
واقعى كه عامل وحدت و تحرك كليه فرق مسلمانان در مقابل بيگانگان است و 
ــيادت و استقالل ملل مسلمان و كشورهاى اسالمى مى باشد به دست  ضامن س
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ــتعمارى افروخته گردد، روزهاى  ــياه اس عوامل و ايادى اجانب و در زير پرده س
ــت و خطر  ــالمى در پيش اس ــت بارترى براى جامعه هاى اس ــياهت ر و نكب س
ــاس اسالم و احكام قرآن است. «حضرت امام اينها را  ويران كننده اى متوجه اس
ــلط بر سرزمين هاى مقدس اسالمى و انحطاط جامعه بزرگ  عوامل اساسى تس

مسلمانان دانسته اند.
ايشان بارها مى فرمودند: ” من طرفدارى از طرح استقالل و شناسائى او را براى 
ــالمى يك انفجار مى دانم و مخالفت  ــلمانان يك فاجعه و براى دولتهاى اس مس
ــمارم و به خداوند بزرگ از اين نقشه ها  ــالم مى ش با آنرا يك فريضه بزرگ اس
ــلمان نماها براى اسالم كشيده مى شود پناه مى برم“ يا خود  ــت مس كه به دس
ــرائيل در سال 1361 مى فرمايند: « بيشتر از بيست  ــابقه مبارزه با اس درباره س
سال است كه صحبتهاى ما هميشه راجع به اين بود كه اسرائيل نبايد كه يك 
كشور مستقلى باشد و بايد اين ظالم را از اين دنيا برداشت، خطر دارد، خطرناك 
ــت.“ آرى ايشان مبارزه با اسرائيل را وظيفه اى شرعى مى دانستند و اساس  اس
ــبيل بنا كرده بودند و همواره صرف مقدارى از زكاه و سهم  آنرا بر قاعده نفى س
امام را براى اختصاص به مبارزان فلسطينى را جايز مى دانستند و با تمام وجود 

از آرمان فلسطين دفاع مى كردند.
ــت هاى موجود بهره مى بردند و نه  ــرائيل از همه ظرفي  امام براى مبارزه با اس
ــى دادند بلكه با دولتها هم با زبان اقناع و  ــا در اين رابطه به ملتها آگاهى م تنه
هم تهديد سخن مى گفتند. در جايى از زبان نصيحت استفاده مى كردند و مى 
گفتند: ” من به سران فلسطينى نصيحت مى كنم كه دست از رفت و آمدهاى 
ــته و با اتكا به خداوند متعال، مردم فلسطين و اسلحه خويش  ــان برداش خودش
ــرائيل بستيزند، چراكه اين رفت و آمدها موجب مى شود كه  تا حد مرگ با اس
ــما دلسرد شوند. شما اطمينان داشته باشيد كه نه شرق به  ملتهاى مبارز از ش
درد شما مى خورد و نه غرب. با ايمان برخدا و تكيه برسالح با اسرائيل بجنگيد.“ 
و آنجا كه از شدت گرفتن برخى دول اسالمى با اسرائيل نگران مى شدند از زبان 
تهديد عليه آنها استفاده مى كردند كه شاهد اين مثال تهديد كشورهاى حاشيه 
ــدگاه امام را در باره صهيونيزم  ــت. در واقع مى توان دي جنوبى خليج فارس اس
ــان اسرائيل مثل غده  ــت، از نظر ايش ــرائيل به اختصار بدينگونه بيان داش و اس
سرطانى مى ماند كه اگر آنرا ريشه كن نكنيم باعث مرگ آرام و خاموش جهان 
اسالم مى گردد، هرگونه رابطه با آن حرام است، انديشه صهيونيزم نژادپرستانه 
و ضد اسالم و انسان است، اسرائيل نوك پيكان مبارزه غرب با اسالم است، اين 
جنگ نبرد بين اعراب و اسرائيل نيست بلكه نبرد بين اسالم و صهيونيزم و غرب 
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است، اسرائيل از طريق توسل به ابرقدرتها روى پاى خود ايستاده اما بايد با اتكا 
ــبكه  ــت دهيم، صهيونيزم از طريق ايجاد ش به خداوند و نيروى خود آنرا شكس
هاى مخفى و فرقه سازى درجهان اسالم مشغول غارت و چپاول ثروتهاى منطقه 
است هم ثروتهاى مادى و هم معنوى، تنها راه شكست آن بازگشت به خويشتن 
ــت، به رسميت شناختن اصل جهاد قبل از تاسيس  ــالمى اس و هويت اصيل اس
حكومت اسالمى كه برخالف انديشه سنتى اخوان المسلمين بود، تعلق داشتن 
ــرائيل از صحنه روزگار  ــلمانان و ضرورت محو نمودن اس ــت المقدس به مس بي

وتاكيد براين نكته كه حساب يود از صهيونيزم جداست. 

امام خمينى و پيام هاى نامگذارى روز جهانى قدس
ــالم و مساله نجات فلسطين از چنگال صهيونيسم و حاميان  نهضت جهانى اس
آن براى امام خمينى به قدرى اهميت داشت كه ايشان در همان ماه هاى اول 
ــالمى شش ماه  ــالمى و درحالى كه هنوز از تولد انقالب اس پيروزى انقالب اس
ـــ. ش آخرين جمعه ماه مبارك  ــخ 16 مرداد ماه 1358 ه ــته بود درتاري نگذش
ــدس اعالم كردند و طى پيامى به عموم ملل  ــان را به عنوان روز جهانى ق رمض

مسلمان چنين فرمودند: 
ــرائيل غاصب را  ــاليان دراز خطر اس ــن الرحيم. من در طى س ــم اهللا الرحم بس
ــيانه خود به  ــن روزها به حمالت وحش ــلمين نمودم كه اكنون اي ــزد مس گوش
ــت و بويژه در جنوب لبنان  ــدت بخشيده اس ــطينى ش برادران و خواهران فلس
ــان را بمباران  ــانه ايش ــطينى پياپى خانه و كاش ــه قصد نابودى مبارزان فلس ب
ــالمى مى خواهم كه  ــلمانان جهان و دولت هاى اس مى كند. من از عموم مس
ــتيبانان آن به هم بپيوندند و جميع  ــت اين غاصب و پش براى كوتاه كردن دس
ــه ماه مبارك رمضان را كه از  ــلمانان جهان را دعوت مى كنم آخرين جمع مس
ــطين نيز باشد  ــت مردم فلس ــت و مى تواند تعيين كننده سرنوش ايام قدر اس
ــتگى بين المللى مسلمانان  ــمى همبس به عنوان روز قدس انتخاب و طى مراس
ــد. از خداوند متعال  ــلمان اعالم نماين ــت از حقوق قانونى مردم مس را در حماي
ــتارم (صحيفه امام جلد 9 ص 267)  ــلمانان را بر اهل كفر خواس پيروزى مس
ــالمى  اعالم روز جهانى قدس در روزها و ماه هايى صورت گرفت كه انقالب اس
ــت و پنجه نرم مى كرد و  ــهمگينى دس ــكالت فراوان و س در داخل ايران با مش
ــغول مقابله با انواع توطئه هايى بودند كه از سوى دشمنان  رهبران انقالبى مش
ــده بود. بنابر اين  ــالمى تحميل ش داخلى و خارجى و عوامل آن ها بر نظام اس
اعالم روز جهانى قدس در چنين اوضاع و احوال بيان گر وجه ديگرى از اهميت 
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ــت.  ــالم در نگاه امام خمينى اس ــطين و نهضت جهانى اس ــاله نجات فلس مس
ــز كردن مجموع  ــالم روز جهانى قدس متمرك ــبب و هدف اصلى اع ــه س گرچ
ــالم براى  ــى اقتصادى روانى و نظامى جهان اس ــوان فرهنگى تبليغاتى سياس ت
ــد ولى روز قدس نمادى براى  ــم مى باش ــطين از چنگال صهيونيس نجات فلس
ــرزمين هاى اسالمى از چنگال دشمنان است بنابر اين وقتى مى  آزادى همه س
ــرزمين  ــالمى و روز همه س ــرزمين هاى اس گوييم روز قدس يعنى روز همه س
ــمنان اسالم قرار دارند. به عبارت ديگر  ــلمان نشين كه در چنگال دش هاى مس
ــلمانان  ــت كه به مس اعالم روز قدس تنها به اين مفهوم و براى اين هدف نيس
ــى اقتصادى روانى و نظامى  ــود كه تمام توان فرهنگى تبليغاتى سياس تاكيد ش
ــع ترى كه آزادى  ــه كار گيرند بلكه هدف جام ــطين ب ــود در راه آزادى فلس خ
ــلمانان با تمام توان در  ــت كه مس قدس نيز در درون آن قرار مى گيرد اين اس
ــند و اجازه ندهند حتى  ــالمى بكوش ــرزمين هاى اس راه آزادى و نجات همه س
ــلمانان در دست بيگانگان باقى بماند. باالتر از اين حتى  يك وجب از خاك مس
ــيطره عوامل مزدور و عواملى كه در  ــرزمين هاى اسالمى از س ــاختن س آزاد س
ــيده اند ولى در عمل و در باطن در  ــلمانى پوش ظاهر لباس خودى و لباس مس
ــم انداز و دايره شمول روز جهانى  ــمنان اسالم قرار دارند نيز در چش جرگه دش
ــام خمينى مى فرمايد: روز  ــت كه ام ــدس قرار مى گيرد و به همين دليل اس ق
ــت كه فقط اختصاص به قدس داشته  ــت روزى نيس قدس يك روز جهانى اس
ــت روز مقابله ملت هايى است  ــد روز مقابله مستضعفين با مستكبرين اس باش
ــت كه  ــتند. روز قدس روزى اس ــار ظلم آمريكا و غيرآمريكا هس كه در زير فش
ــته به آمريكا و  ــابق در ايران (رژيم هاى وابس ــن دنباله روهاى رژيم س ــد اي باي
ــد و ابر قدرت ها در  ــالم) و آن توطئه چين هاى رژيم فاس ــمنان اس ــاير دش س
ــاير جاها مخصوصا در لبنان تكليف خودشان را بدانند روز قدس روزى است  س
ــالم ديگر تحت سيطره شما  ــدار بدهيم كه اس كه بايد به همه ابرقدرت ها هش
ــطه عمال خبيث شما نخواهد بود(صحيفه امام جلد 9 ص 276تا 279) به واس

ــر بيفكنيم بايد  ــام خمينى به روز قدس نظ ــر بخواهيم از نگاه ام ــر اين اگ بناب
ــطين و روز نجات قدس  ــم روز فلس ــال حاضر روز قدس ه ــه در ح ــم ك بگويي
ــوريه و روز كليه سرزمين  ــتان ،روز مصر و س ــت وهم روز عراق، روز افغانس اس
ــمنان اسالم قرار گرفته اند.  ــالمى كه اكنون هدف تجاوز و تهديد دش هاى اس
ــرزمين اسالمى كه به طور غيرمستقيم  ــورها و س همچنان روز آزادى همه كش
ــند نيز مى باشد. در اين روز مسلمان ها عالوه بر  ــيطره آمريكا مى باش تحت س
اينكه فرياد آزادى فلسطين عراق و افغانستان را سر مى دهند بايد براى آزادى 
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ــتگان و همدستان آمريكا در  ــالمى از چنگال عامالن و وابس ــرزمين هاى اس س
ــالم نيز فرياد بزنند. البته فرياد زدن فقط مقدمه كار  منطقه و در كل جهان اس
ــت و آنچه اساسى مى باشد اقدام عملى است كه مى تواند كار  و آتش تهيه اس
ساز باشد و دست دشمنان و عوامل آن ها را از سرزمين هاى اسالمى قطع كند. 

مفهوم ديگر روز قدس از نظر امام خمينى وداع با توقف و درجا زدن مسلمانان 
ــالم است.  ــمت اهداف عالى و همه جانبه اس ــالمى و حركت به س و جوامع اس
ــلمانان. در اين روز بايد  بنابر اين روز قدس يعنى روز حركت و روز پويايى مس
ــلمانان تاكيد شود و همه مسلمانان بايد به خاطر داشته باشند كه  به همه مس
دوران ركود و سكونى كه طى چندين قرن به يكى از مهم ترين مصايب جوامع 
ــده بود به سرآمده است و مسلمانى كه ركود و سكون پيشه  ــالمى تبديل ش اس
ــود كه همواره به خوارى و ذلت بيفتد و نوكرى ملل  ــبب مى ش كند نه تنها س
ــلمانى هم كامال  ــه در انجام تكاليف و وظايف مس ــر را بكند بلك ــع ديگ و جوام
ــت و نمى توان نام مسلمان واقعى بر او نهاد. امام خمينى مى فرمايد:  مقصر اس
ــلمين  ــلمين به پيش ! اى مس ــت كه اى مس ــدس اعالم اين مطلب اس روز ق
ــد 8 ص 233 ) ــه اقطار عالم (صحيفه نور جل ــرفت در هم ــه پيش براى پيش ب

ــن روز بايد  ــت در اي ــالم اس ــلمين و روز احياى اس روز قدس روز بيدارى مس
ــالمى و به احياى هر آنچه  ــالم به احياى حكومت اس ــلمانان به احياى اس مس
ــند. امام خمينى در اين باره مى فرمايد: روز  ــالمى دارد بينديش رنگ و بوى اس
ــالم را بايد احيا كرد و  ــت كه اس ــت. روز قدس روزى اس ــالم اس قدس روز اس
ــالمى روز قدس روز  ــالم را در ممالك اس ــالم و قوانين اس بايد احيا بكنيم اس
ــلمين به هوش بيايند بايد بفهمند قدرتى را كه  ــت. بايد مس ــالم اس حيات اس
ــت روز  ــالم اس ــت روز اس ــطين نيس ــلمين دارند روز قدس فقط روز فلس مس
ــر  ــالمى در سراس ــت كه بايد جمهورى اس ــت روزى اس ــالمى اس حكومت اس
ــد 9 ص 276 تا 279) ــود(صحيفه امام جل ــته ش ــرق آن برافراش ــورها بي كش
ــه جانبه  ــيع و هم ــه قدرى وس ــى ب ــام خمين ــر ام ــدس از نظ ــوم روز ق مفه
ــلمانان به  ــالم و مس ــكالت جهان اس ــائل و مش ــام مس ــه تقريبا تم ــت ك اس
ــه پيرامون  ــاير قدرت ها و آنچ ــالم با س ــه پيرامون روابط جهان اس ــژه آنچ وي
ــى گيرد.  ــود دارد را دربر م ــروع وج ــاى نامش ــا رژيم ه ــلمانان ب ــط مس رواب

ــت  ــتكبرين اس ــتضعفين با مس ــر امام خمينى روز قدس روز مقابله مس از نظ
ــناخت  ــت روز ش ــالم اس ــمن اس ــلمانان با ابرقدرت هاى دش ــه مس روز مقابل
ــخيص دولت هاى  ــت. روز تش ــالم از مومنان و متعهدان اس منافقان جهان اس
ــت  ــيطانى ابرقدرت ها اس ــت روز قطع آمال ش ــن از دولت هاى خادم اس خائ
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ــالمى  ــتقالل همه جوامع اس ــت روز اعالم اس ــلمانان از انزوا اس روز خروج مس
ــت و روز همه چيزهايى  ــزت مظلومان اس ــت ظالمان و روز ع ــت روز هزيم اس
ــلمانان و جوامع اسالمى مطرح است.  ــت كه به عنوان مشكل و مساله مس اس
نگاه جامع امام خمينى در باره روز قدس را مى توان در اين بيانات ايشان يافت: 

ــت كه بايد مستضعفين مجهز بشوند در مقابل مستكبرين  ”روز قدس روزى اس
ــتكبرين را به خاك بمالند روزى است كه بين منافقين و متعهدين  و دماغ مس
امتياز خواهد شد. متعهدين اين روز را روز قدس مى دانند و عمل مى كنند به 
ــنائى دارند  آنچه بايد بكنند و منافقين آنهايى كه با ابرقدرت ها در زير پرده آش
ــتند يا ملت ها را نمى گذارند  ــتى در اين روز بى تفاوت هس ــرائيل دوس و با اس
ــت كه بايد سرنوشت ملت هاى مستضعف  كه تظاهركنند. روز قدس روزى اس
ــود. بايد ملت هاى مستضعف اعالم وجود بكنند در مقابل مستكبرين  معلوم ش
ــتكبرين را به خاك ماليد و خواهد  بايد همانطور كه ايران قيام كرد و دماغ مس
ماليد تمام ملت ها قيام كنند و اين جرثومه هاى فساد را به زباله دان ها بريزند. 

ــم كه قدس را نجات  ــت كه بايد همت كنيد و همت كني ــدس روزى اس روز ق
بدهيم و برادران لبنانى را از اين فشارها نجات بدهيم روزى است كه بايد تمام 
ــتضعفين را از چنگال مستكبرين بيرون بياوريم روزى است كه بايد جامعه  مس
ــدار بدهند به ابرقدرت هاهللا روز قدس  ــلمين همه اظهار وجود بكنند و هش مس
روزى است كه بايد به همه ابرقدرت ها هشدار داد كه بايد دست خود را از روى 
ــتضعفين برداريد و سرجاى خود بنشينيد. اسرائيل دشمن بشريت. دشمن  مس
انسان كه هر روز غائله ايجاد مى كند و برادرهاى ما را در جنوب لبنان به آتش مى 
كشد بايد بداند كه ديگر ارباب هاى او رنگى ندارند در دنيا و بايد انزوا اختيار كنند. 

ــت كه بايد به ابرقدرتها فهماند كه ديگر آنها نمى توانند در  روز قدس روزى اس
ممالك اسالمى پيشروى كنند. من روز قدس را روز اسالم و روز رسول اكرم (ص) 
مى دانم و روزى است كه بايد ما تمام قواى خودمان را مجهز كنيم و مسلمين از 
آن انزوائى كه آنها را كشانده بودند خارج شوند و با تمام قدرت و قوت در مقابل 
ــتاده ايم و نخواهيم اجازه  ــتند و ما در مقابل اجانب با تمام قوا ايس اجانب بايس
ــلمين نبايد اجازه بدهند كه  ــان ديگر در مملكت ما دخالت كنند و مس داد كس
ــان ديگر در ممالكشان دخالت كنند. در روز قدس ملت ها بايد به حكومت  كس
هائى كه خائن هستند هشدار دهند روز قدس روزى است كه ما خواهيم فهميد 
ــخاصى و چه رژيم هائى با توطئه گرهاى بين المللى موافقت دارند و با  چه اش
ــالم هستند و موافق با  ــالم مخالفت. آنهائى كه شركت ندارند مخالف با اس اس
اسرائيل و آنهائى كه شركت كردند متعهد هستند و موافق با اسالم و مخالف با 



63

دشمنان اسالم كه در راس آنها آمريكا و اسرائيل است. روز امتياز حق از باطل 
ــد 9 ص 276 و 279) ــت. (صحيفه امام جل ــت روز جدائى حق و باطل اس اس

ــع و همه جانبه اى كه امام  ــلمان ها به روز قدس با همان ديدگاه جام اگر مس
ــت بنگرند و متعهدانه به آن عمل كنند قطعا همه چيز با  خمينى در نظر داش
سرعت تمام به نفع جهان اسالم خواهد شد و عزت مسلمانان و حيات اسالم به 
فرازمندترين نقطه ممكن خواهد رسيد و عمر ستمگران و مستكبران جهانى به 

پايان خواهد رسيد.

دستاوردهاى نامگذارى روزقدس
اعالم روز جهانى قدس از چند جهت داراى اهميت است كه عبارتند از:

ــرائيل: ابتكار  ــالم با موجوديت اس ــت همگانى جهان اس ــان دادن مخالف 1. نش
ماندگار امام خمينى در انتخاب روز قدس ، ضمن نشان دادن مخالفت همگانى 
ــالم با موجوديت رژيم اشغالگر قدس، مايه تاليف  ــلمان و دنياى اس ملتهاى مس
ــده كه بدين صورت گام اول براى  ــالم ش قلوب و نوعى همگرايى در جهان اس
ــته شده و راه  ــكيل كه همان وحدت كلمه است برداش ــالمى و تش وحدت اس
ــارق از مليت و نژاد و مذهب هموار مى كند.  ــيدن به امت واحده ف را براى رس

2. ايجاد اهرم فشار برعليه رژيم صهيونيستى: از جمله اهرمهاى فشارى كه مى 
توان از آن بر عليه مطامع رژيم اشغالگر قدس استفاده كرد روز قدس است كه 
ــم در دنيا مى گردد و نيز تكرار  ــروعيت اين رژي همواره باعث از بين بردن مش
ــاله آن ضمن ايجاد گرايش در جهان اسالم به انديشه هاى ناب امام باعث  هرس

فراموش نشدن آرمان فلسطين در قلوب مومنين مى گردد.
ــه بعد جهانى و  ــى و تبديل آن ب ــطين از بعد مل ــئله فلس ــارج كردن مس 3. خ
ــالمى: همانطور كه در باال ذكر شد دشمن صهيونيستى سعى داشت كه اين  اس
ــرائيل تبديل كند اما با  ــك منازعه قومى و نژادى بين اعراب و اس ــرد را به ي نب
ــالم روحى تازه  اعالم مواضع امام به عنوان يك مرجع بزرگ دينى در جهان اس
ــالمى فراموش شده و نيمه جان مبارزه با اسرائيل دميده شد و باعث  به بعد اس
ــاب گزينه هاى چپگرايى، ملى گرايى و  ــطين به جاى انتخ گرديد مبارزان فلس
ــتى وحتى گرايش به غرب و سازش تنها به گزينه مقاومت اسالمى  ناسيوناليس
ــت فتحى شقاقى و  ــكل گيرى گروههاى جهاد اسالمى بدس ــند كه ش بينديش
ــالمى (حماس) بدست شيخ احمد ياسين و رويگردانى  نير جنبش مقاومت اس
ــت.  ــازش مويد اين نظر اس ــطين از جنبش فتح به عنوان نماد س ــردم فلس م
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ــتى: از جمله تبليغات سويى كه  4. خنثى كردن توطئه غرب و رژيم صهيونيس
ــرائيل براى مشروعيت بخشيدن به شكل گيرى خود انجام داد طرح مسئله  اس
سرزمينى بدون ملت براى ملتى بدون سرزمين بود كه توسط «گلدا ماير» وزير 
ــد و لب مطلب اين بود كه با توجه به در اختيار  ــبق اين رژيم ارائه ش خارجه اس
داشتن رسانه هاى گروهى اين شعار در افكار عمومى جهانى به يك باور عمده 
و غير قابل خدشه تبديل شد، مثل قضيه هولوكاست، اما اين توطئه با استراتوى 
ــالم و  ــام راحل مبنى بر اعالم روز قدس و تظاهرات  صدها ميليونى امت اس ام
مستضعفين سرتاسر دنيا اين دروغ بزرگ برمال شد و يكى از اصلى ترى فلسفه 
هاى وجودى تشكيل اسرائيل به زير سوال رفت و مشروعيت آنرا با چالش جدى 

روبرو كرد. 

5. تاثير معنوى بر مسلمانان و ايجاد نوعى مشاركت عمومى: درواقع در اين روز 
مى توان سايه سنگين انديشه هاى حضرت امام را بر جهان اسالم بوضوح لمس 
ــرد چرا كه عالوه بر تزكيه آنان در ماه مبارك رمضان باعث ايجاد نوعى اراده  ك
جمعى بين مسلمين براى احقاق حق و باال بردن روحيه همدلى و ايثار بين آنان 
ــلمين اين اعتماد به نفس را اده است كه قدس پس گرفتنى  ــده و نيز به مس ش

است و اگر همت و وحدت كلمه باهم توامان گردنند اين كار شدنى است. 

6. به زيرسوال بردن دولتهاى مرتجع و غربگراى جهان اسالم: در واقع همانطور 
ــت و ما شاهد  كه امام فرمودند اين روز روز امتياز و جدايى بين حق و باطل اس
ــوى برخى دول منطقه براى برگزارى تظاهرات هستيم كه  برخى ممانعتها از س
داشتن رابطه و علقه سياسى بين آن دولت و اسرائيل را نشان مى دهد و از سويى 
ــعى در باشكوه برگزار كردن اين روز  ــانه ى حقانيت كشورهايى است كه س نش
دارند، چرا كه اين روز به نوعى رويارويى مستقيم اسالم و صهيونيزم نيز هست 
اين پديده را مى توان با مواضع برخى دولتها و گروهها در جنگ 33 روزه لبنان 
ــرائيل و جنگ 22 روزه و 8 روزه غزه هم مشاهده كرد كه برخى دولت ها و اس

 و گروهها منجمله القاعده با اتخاذ مواضعى كه نارضايتى آنها را از اين جنگ نشان مى 
داد، ماهيت صهيونيستى خود را افشا كردند و از سويى ديگر باعث حقانيت حزب 
اهللا لبنان و فلسطين و حاميان آن ها در سرتاسر دنيا از ونزوئال درغرب تا اندونزى 
و مالزى در شرق گرديد. همچنين از ديگر دستاوردهاى آن مى توان به باالبردن 
تب اسالم خواهى در بين امت اسالم و نيز مطرح كردن ايران به عنوان ام القراى 
جهان اسالم و مهياكردن پذيرش تز جمهورى اسالمى در جهان اسالم، اشاره كرد.
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نقش روز جهانى قدس در گسترش روحيه ضدصهيونيستى
ــالمى ايران به عنوان يكى از مؤثرترين پديده هاى پايانى قرن بيستم،  انقالب اس
ــته و از ابعاد  ــترده اى در ايران، منطقه و جهان داش ــرات و بازتاب هاى گس تأثي
ــتمداران  ــات گوناگون مورد توجه و مطالعه صاحب نظران، ناطران، سياس و جه
ــه  ــت به طورى كه طى س ــده اس ــى و غيرايرانى واقع ش ــردازان ايران و نظريه پ
ــاب و مقاله تحقيقى، تحليلى، در توصيف،  ــه از وقوع اين پديده، هزاران كت ده
ــده  ــته ش توضيح و تبيين آن به زبان هاى مختلف در محافل علمى غرب نگاش
ــگرف و تاريخ ساز دارد.  ــتمر به اين پديده ش ــان از اهميت و توجه مس كه نش

ابتكار ماندگار امام خمينى(ره) در انتخاب روز قدس، ضمن نشان دادن مخالفت 
ــغالگر قدس  ــالم با موجوديت رژيم اش ــلمان و دنياى اس همگانى ملت هاى مس
ــد كه به نوعى در  ــالم و حتى غرب ش باعث ايجاد نوعى همگرايى در جهان اس
ــام (ره) به دنبال آن  ــت كه حضرت ام ــتاى همان ايده وحدت كلمه اى اس راس
بودند؛ وحدت كلمه اى كه نژاد و مذهب نمى شناسد؛ همچنانكه در گوشه  و كنار 
دنيا شاهد برپايى راهپيمايى هاى عظيم عليه رژيم صهيونيستى هستيم كه الزاماً 
ــلمان نيستند. مهم روح وحدت كلمه است كه بر جوامع انسانى حاكم  همه مس
ــترش روحيه ضدصهيونيستى، از آن دسته  ــده است. به هر روى، مسأله گس ش
ــائلى است كه بايد بيشتر از گذشته به عنوان دستاورد انقالب اسالمى مورد  مس
ــد جا  توجه قرار گيرد و در مورد آن تحقيق علمى صورت پذيرد. به نظر مى رس
دارد تا محافل علمى و دانشگاهى در اين خصوص اشتياق و فعاليت بيشترى به 
خرج دهند تا بتوان گامى مؤثر در جهت پيشبرد اهداف انقالب اسالمى برداشت.

ــتاى استراتژى اتحاد مسلمين و روز قدس بستر  روز قدس حركتى بود در راس
خيزش امواج انسانى و احياى وسيع مسئله قدس و بيدارى مسلمين بود. چون 
ــاده بودند، روز قدس  ــرائيل افت حكومت ها در خط امتيازدهى پى در پى به اس
ــاز  ــل توقف اين روند و روزى بود كه ملت ها را نيز وارد معادله سرنوشت س عام
ــلمانان  ــت: «من از عموم مس ــاخت. در پيام حضرت امام آمده اس قدس مى س
ــت اين غاصب  ــالمى مى خواهم كه براى كوتاه كردن دس جهان و دولتهاى اس
ــلمانان جهان را دعوت مى كنم،  ــتيبانان آن، به هم بپيوندند و جميع مس و پش
آخرين جمعه ماه مبارك رمضان را كه از ايام قدر است و مى تواند تعيين كننده 
سرنوشت فلسطين نيز باشد بعنوان روز قدس انتخاب و طى مراسمى همبستگى 
ــلمانان اعالم نمايند.» ــلمانان را در حمايت از حقوق قانونى مس بين المللى مس

از ديگر تاثيرات مهم تعيين روز قدس از سوى حضرت امام خمينى (ره) اين بود 
ــطين خارج بود، مجددا  ــالم از صحنه فلس كه پس از دهه هاى 50 تا 70 كه اس
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به مركزيت نهضت اسالمى معاصر منتقل شد و با اين پشتوانه جديد، به مقابله 
ــهادت و فداكارى در راه هدف،  ــرائيل رفت. از اين به بعد جهاد، ش با پديده اس
ــعارهاى انقالب اسالمى ايران بود، به عنوان اصول اساسى جهاد  كه نمادهاى ش
اسالمى فلسطين مطرح شد. احياى اسالم اصيل و اقبال مردم فلسطين به آن، 
ــطين با تكيه بر آموزه هاى اصيل اسالمى،  ــكل گيرى گروه هاى مبارز فلس ش
گسترش روز افزون انتفاضه و در پى آن ايجاد وحشت و ناامنى براى اشغالگران 
ــاندن سياست هاى رژيم صهيونيستى و … از نتايج اين  متجاوز، به چالش كش

موضوع مهم است.
روز قدس و تغيير معادله رويارويى با رژيم صهيونيستى به نفع جهان اسالم

ورود انديشه امام خمينى (ره) در تعيين روز جهانى قدس به معادله رويارويى با 
رژيم صهيونيستى، تحوالت جدى در آن ايجاد كرد. تا آن هنگام برترى نظامى 
ــاختارى اين رژيم بود كه هر  ــتى يكى از مهمترين پايه هاى س رژيم صهيونيس
ــورهاى غربى نه تنها  ــاخت. امريكا و كش ــره مى س تهديدى را به نفع خود يكس
اين برترى نظامى را تضمين كرده كه با كمك هاى نظامى سيستماتيك ساالنه، 
توان كيفى و كّمى آن را در سطح بااليى نگه داشته اند. اين برترى نظامى تا آن 
هنگام، تنها در سطوح رسمى كاربرد كامل و جامع داشت و در جنگ هاى 1948 
ــازى  ــا دولت هاى عربى، موفق به يكسره س ، 1956 ، 1967 ، 1973 و 1982 ب
ــيك را به نفع خود به پايان  ــت همه جنگ هاى نظامى و كالس ــده و توانس ش
برساند. رژيم صهيونيستى با مقوله «هنرى كيسينجر» وزير خارجه سابق امريكا 
ــت»، قرارداد كمپ ديويد را با  در اينكه «هيچ جنگى بدون مصر امكان پذير نيس
ــال 1978 امضا كرد و با خارج كردن مصر  ــادات» رئيس جمهور مصر در س «س
ــور عربى از معادله رويارويى، شرايط راهبردى را كامًال  به عنوان بزرگترين كش
ــره و نهادينه ساخت و از آن تاريخ هيچ جنگ كالسيك ميان  به نفع خود يكس
ــال 1982  ــراييل رخ نداد.  البته در حمله به لبنان در س دولت هاى عربى و اس
ــت اما جنگ در قالب  ــش روى اين رژيم قرار نداش ــجم پي دولت و ارتش منس

كالسيك تعريف مى شود.
ــمن يك حركت فراگير مردمى در داخل فلسطين و در  در مقابل اين تدبير دش
سرتاسر جهان اسالم بر پايه راهبرد و تفكر امام خمينى (ره) آغاز گرديد كه اين 
ــاخت.حضرت امام خمينى(ره) با رهنمودهاى خود درباره  معادله را دگرگون س
ــمنان تجاوزگر و تكيه به  ــطين با تأكيد بر اتحاد در برابر دش دفاع از ملت فلس
ــالم واقعى نهضت بيدارگرى را در ميان ملت هاى مسلمان پى ريزى كردند.  اس
پيام و ارشادهاى ايشان نور اميد را در قلوب مردم مسلمان جهان و به ويژه ملت 



67

مظلوم فلسطين شعله ور ساخت و صد البته پيروزى انتفاضه مردم فلسطين و 
ــالمى در شكست دادن اسراييل  ــلمانان لبنان و مقاومت اس صبر و مقاومت مس

نقطه عطفى در آهنگ غلبه حق بر باطل و اثبات اين مدعاست.
پيروزى انتفاضه بر رژيم صهيونيستى ثابت كرده كه قدرت نظامى اسراييل قادر 
به درهم شكستن عظمت و شوكت ملتى نيست كه از سرزمين، آزادى و حقوق 
خود دفاع مى كند، و نيز دستاوردهاى انتفاضه فلسطين ثابت كرد كه انتفاضه و 
رهبرى آن الهام گرفته از روح اسالمى در داخل فلسطين است. همچنان كه به 
ــيخ اسعد تميمى(از رهبران جنبش فلسطين) تا زمان انقالب اسالمى،  گفته ش
اسالم از عرصه نبرد فلسطين غايب بود و انقالب اسالمى ايران اين حقيقت را كه 
اسالم تنها راه حل، و جهاد تنها وسيله اصلى براى مبارزه عليه صهيونيسم است 
را به قيام مردم فلسطين ارزانى كرد. و مگر جز اين است كه اكنون اگر فلسطين 
سالح مقاومت و جهاد را بر زمين بگذارد، لعن و نفرين تاريخ و آيندگان را تا ابد 

همراه خود خواهد داشت؟


