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کليه حقوق مادي و معنوي اثر به جمعيت دفاع از ملت فلسطين تعلق دارد.

روز قدس امسال در چه شرایطی برگزار می شود:

روز قدس امسال در شرایطی برگزار می شود که بسياري از معادتا به نفع آرمان آزادسازي فلسطين تغيير یافته

است و ررییم =صيونيستی بيی از مر زمان احساس می کند که موجودیت جعلی آن در رخطر سقوو و اضمحلل

است.
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امروزه اجماع سازي در ميان جامعه فلسطينی در باره مقاومت به عنوان تنصا راه آزادسازي فلسههطين بيی از مههر

 و تغيير رامبر1993زمان دیگري است. با امضاي سازش نامه اسلو از سوي سازمان آزادیبخی فلسطين در سال 

این سازمان از مقاومت مسلحانه به گفتگوي سياسی براي حح بحرانن جامعه فلسطينی ددار دوگههانگی و ارختلفا

 سال گذشتهه و شصرکسازي وسيع ررییم =صيونيستی در کرانه بههارخترين28نظر شد ولی ناکامی جریان سازش در 

مردم را به این  نتيجه رسانده است که این رامکار نتيجه نمی دمد و اکنون اکثریت قاطع مردم از رامکار مقاومت

حمایت کنند و آن را تنصا راه پایان دادن به اشغال می دانند. عملياا ارخير در بئر السبعن رخضيرهن بنی براک و تح

 و کرانه بارختري نشان می دمده کههه بههاور مقههاومت در1948اویو و مشارکت افرادي از دارخح سرزمينصاي اشغالی 

ميان مردم فلسطين در حال گسترش است. ممچنين از لحاظ تشکيلتی و انتساب افراد حمله کننده بههه جنبی

حماسن جصاد اسلمی و کتائب اتقصی جنبی فتح نمایان می سازد که رامکار مقاومت حتی در ميان سازمانصاي

حاکميتی مانند فتح گسترش یافته و عمل مواداران این سازمان به رمبران رخود پيام می دمند که اگر به فرآینههد

مقاومت نپوندد بههه زودي مههنزوي رخوامههد شههد. قيههام ممگههانی مههردم در حمههایت از مقههاومت و مقابلههه بهها ررییم

=صيونيستی پایگاه مقاومت در ميان افکار عمومی جامعه فلسطينی را نمایان سارخت.

این اتفاق از لحاظ تحلیلی پیامعای معمی ارسال می کند:

بحرینن-  1 عربین  متحد  اماراا  مصرن  رخارجه  وزراي  که  گرفت  انجام  نقب  اجلس  از  بعد  و  قبح  این حملا 

مغرب با ممتاي =صيونيستی و امریکایی در =حراي نقب در جنوب فلسطين اشغالی دیدار داشتند و میم پيمههانی

رخود را عليه ایران و محور مقاوا اعلم نمودند. این ممزمانی نمایان سارخت که مقاومت فلسطين می رخوامههد بههه

دمن رخائنان عرب به فلسطين بزند و دشمن واقعی را به طور شفافا نشان دمد که باید بر عليه آن وارد عمح شد.

مدفا این اجلس این بود که ایران و دانی مسته اي آن را بزرگترین تصدید براي امنيت منطقه نشههان دمههد ولی

.مجامدان فلسطينی با این عملياا پی در پی دشمن واقعی را معرفی کرد که باید بر عليه آن به جصاد بررخاست

 

قصرمان عملياا  اطرافا تح اویو ضياء حمارشه یکی از مبارزان جنبی فتح است کههه ریاسههت آن بها محمهود-  2

عباس است و این جریان سياسی فلسطينی رسما مبارزه مسلحانه را نفی می کند. اقههدام این مجامههد فلسههطينی

نشان داد که مقاومت تنصا راه حح پایان دادن به اشغال فلسطين است و این باور حتی در ميههان سههازمانصایی بههه

ا=طل   سکوتر نيز در حال گسترش است و اگر رمبران سياسی فتح دست نجنبند و ممکههاري امنيههتی بهها این

.ررییم پایان ندمند و به فرایند مبارزه بر ضد این ررییم نپوندند جایگامی در ميان مردم فلسطين پيدا نخوامند کرد
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اشغالی -  3 سرزمينصاي  در  بلکه  نگرفت  انجام  بارختري  کرانه  در  جغرافيایی  لحاظ  از  ارخير  عملياا  1948سه 

=ورا گرفت که ررییم =صيونيستی موجودیت غا=بانه رخود را در آنجا اعلم کرده و شرایط امنيتی در آن بسههيار

محکیم است . انجام عملياا در دنين محيط جغرافيایی نشان می دمده که دسههت مقههاوا در سرتاسههر فلسههطين

.اشغالی باز است و توان رسيدن به مر مدفی در مر جایی از این سرزمين اشغالی دارد

نکته بسيار مصیم در این عملياا اینکه دو عملياا بئر السبع و اطرافا حيفا از سوي فلسطينيانی انجام گرفت-  4

که در ام الفحیم بزرگ شده وعمل تابعيت این ررییم را دارند و از لحاظ حقوق اجتماعی از مردم تحت محا=ره غزه

و یا مردم تحت اشغال کرانه بارختري شرایط اجتمههاعی و اقتصههادي بصههتري دارنههد و این مسههاله نشههان می دمههد

موضوع ا=لی مردم فلسطين حقوق فردي و اجتماعی و معيشتی نيست بلکه موجودیت و مویت است. به عبههارا

 ميليون فلسطينی کههه در اسهرائيح غا=ههب زنهدگی می کننههد و از سهطح زنهدگیه بهاتتري نسهبت بهه8/1دیگر 

مموطنان تحت اشغال یا محا=ره دارند ميچگاه احساس نکردند که بخشی از جامعه =صيونيستی اند بلکه رخود را

.مالک این سرزمين می دانند که به اشغال دشمن در آمده است

بررخی از مجامدان عملياا ارخير از افرادي مستند که قبل در زندانصاي ررییم =صيونيستی بازداشت بوده اند.-  ۵

این حقيقت نشان می دمهد کهه سياسهت مهاي سهرکوبن زنهدانن وشهکنجه ررییم =صيونيسهتی نمی توانهد اراده

مجامدان فلسطينی را بشکند بلکه زندان ماي مخوفا ررییم =صيونيسههتی بههه دانشههگامی تبههدیح شههده کههه فهارغ

التحصيلن آن به یقين رسيده که این ررییم تنصا  زبان مقاومت و رویارویی را می فصمد و پایان این بحران تنصا از

این طریق امکان پذیر است. بسياري از زندانيان فلسطينی زمانيکههه رخهوامران و کودکههان فلسههطينی را بههر رخلفا

عرفا بين المللی و حقوق بشر در زندان مشههامده می کنههد حجیم ظلیم بههر ملت رخههود را بيشههتر لمس می کنههد و

.احساس می کند که با فرمنگ جصاد و ایثار و شصادا باید به شرایط رقت بار موجود پایان دمد

سه عملياا جصادي ارخير نشان داد که اکنون دصارده مليون مجموع جامعه فلسطينی مدفا واحدي دارند و-  ۶

آن ازادسازي سرزمين اشغالشده فلسطين است. درست است که بيی از نيمی از این جامعه در آوارگی در رخههارج

از سرزمين فلسطين زندگی می کند و مردم غزه در محا=ره و مردم کرانه زیهر یهوغ اشههغال انهد و فلسههطينيصاي

 زیر یوغ نژاد پرستی و آپارتاید قرار دارند اما ممه در حفظ مویت رخود کوشا مسهتند1948سرزمين ماي اشغالی 

و بر رخلفا تصور دشمنن رخویشتن رخود را تحت فشار فاجعه اشغال فراموش نکرده و ممچنان با تفکههري جصههادي

در پی آزادسازي این سرزمين مستند. بن گورین رئيس جنبی =صيونيستی و اولين نخست وزیر این ررم بعههد از

اعلم موجودیت غا=بانه اسرائيح اعلم کرد که بزرگترما می ميرند و کودکترما فراموش می کنند و این سرزمين

 سههال از اشههغال۷4براي ما می ماند اما شرایط آنگونههه کههه بن گههورین پيی بيههنی کههرد نههرفت و اتن و پس از 
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فلسطين نسح پنجیم فلسطين در وفاداري به آرمان فلسطين بيی از پدران رخود پایبند اسههت. بسههياري از مراکههز

مطالعاتی ررییم =صيونيستی اکنون اعلم می کنند که موجودیت این ررییم بيی از مر زمههان در رخطههر اسههت و از

.ممه طرفا در محا=ره مقاومت و در تيررس موشکصاي آنان قرار دارد

امنيتی-  ۷ ماي  دالی  با  رمضان  مبارک  ماه  در  امسال  که  اند  باور  این  بر  =صيونيستی  ررییم  امنيتی  مراکز 

بيشتري مواجه رخوامد شد. معموت احساساا مویتی مسلمانان فلسطينی در ماه مبارک رمضان بهات می رود و در

روز جصانی قدس به اوج  می رسد و مشارکت در نماز جمعه در مسجد اتقصی تقریبا براي ممههه فلسههطينيان در

حد امکان به یک وظيفه دینی و سياسی در می آید و این شرایط گرایی به جصاد و رویارویی با ررییم اشههغالگر را

افزایی می دمد به ویژه که فلسطينيان اکنون احساس می کنند که بررخی از حکام عرب با عادي سازي بهها ررییم

=صيونيستی به آرمان آنصا رخيانت می کنند و بجاي حمههایت از بههرادران رخههود از ررییم =صيونيسههتی حمههایت می

کنند و اینگونه آنصا تنصا مانده و باید با اتکا به رخداوند متعال و اعتماد به ملت رخود و وحور مقاومت راه جصههاد  در

پيی گيرند و به این شرایط رخفت بار پایان دمند

چرا روز قدس:

مر ساله مردم شریف ایران و جوامع آزاده جصان به نداي ملکوتی امام رخمينی )ره( پاسههخ داده و بهها مشههارکت در

تظامراا و احياي روز قدسن یاد ورخاطره آرمان آزادسههازي فلسههطين را از دسههت اشههغالگران =صيونيسههت زنههده

می کنند. این سنت سياسی-عبادي ممچنان مورد تاکيد ممه بزرگان سياسی و دینی به ویژه مقام معظیم رمههبري

)دام ظله(ه قرار دارد و این پرسی مایی را مطر  می کند که درا باید یاد قدس و فلسههطين گههرامی داشههته شههود و

اینکه درا ممه مسلمانان بلکه آزادگان جصان در این باره باید احساس تکليف کنند؟ و اساسًا حضور مر ده بيشتر

مردم در رامپيمایی روز قدس در برآیند نصایی ده تاثيري بر معادله رویارویی دارد تا مر ساله تکرار گردد؟

زندگی مسووننه یک مسلمان:

آنچه مسلیم است مر انسان بر پایه اعتقاداا رخود تکاليفی عبادي وارخلقی دارد و انسان مسلمان دنانچههه پایبنههد

باشد باید اینگونه تکاليف را رعایت کند. در جامعه شبه جزیره عرب قبح از اسههلم یعههنی در عصهر جهاملی ا=ههح

شصروندي وممبستگی اجتماعی بر پایه پيوندماي قبيله اي یا عشيره اي بود و افهراد بهه انتسهاب ماي رخهونی رخهود

افتخار می کردند. ولی با آمدن دین مبين اسلم پایه ممبستگی اجتمههاعی تغيههير یههافت و دین مصیم تههرین مبنههاي

تنظيیم روابط اجتماعی قرار گرفت. رخداوند متعال در قرآن می فرمایند: )وکنتیم علی شفا حفههره من النههار فانقههذکیمه

منصا و ا=بحتیمه بنعمته ارخوانان و شما در پرتگاه آتی قرار داشتيد که رخداوند شما را نجاا داد و به نعمت رخداوند

برادر گشتيد( این آیه نشان می دمده که جامعه قبح اسلم در پرتگاه ارختلفا و واگرایی قرار داشههت و اسههلم آیين

ممگرایی و برادري دینی را جایگزین کرد. رخداوند متعال در جاي دیگههر می فرماینههد: )انمهها المؤمنههون ارخههوهن بههه
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راستی که مؤمنين برادر یکدیگر مستند( و این مفصوم ارخههوا اسههلمی عمًل یههک دگرگههونی وسههيعی در جامعههه

جاملی پدید آورد و مناسباا تازه اي بين افراد آن برقرار سارخت که بر پایه اسلم-شصروندي اسههتوار بههود. حادثههه

بزرگ مجرا از شصر مکه به یثرب )مدینه النبی( یکی از مصیم ترین حوادث =در اسههلم اسههت کههه مفصههوم ارخههوا

اسلمی را اجرا کرد و مصداق بخشيد. مر شصروند مسلمان از انصار )امح مدینه( با یک مصاجر )امههح مکههه( عقههد

ارخوا بست و مایملک رخود را با او تقسيیم کرد. این رفتار ایثارگرایانه در آغههاز مجههرا عملی بی سههابقه بههود و در

حوادث بعدي مصادیق بيشتري پيدا کرد. در جنگ بدر که مشهرکين قصهد نهابودي دعههوا و جامعهه اسهلمی را

داشتند بسياري از مسلمانان بر پایه اعتقاداا اسلمی رخود در برابر برادر یا پدر و یا رخویشان مشههرک رخههود قههرار

داشتند و با آنصا جنگيدند و رخویشاوندي ماي رخونی را کههامل نادیههده گرفتنههد. این حههوادث نشههان داد مناسههباا

اجتماعی در جامعه اسلمی با جامعه جاملی بسيار متفاوا است. پيامبر اکههرم )ص( می فرماینههد: )من ا=ههبح ولیم

یصتیم بامور المسلمين فليس بمسلیمن مرکس شب را به =بح برساند و به امور مسلمين بی تفههاوا باشههد مسههلمان

نيست( و این نشان از یک رابطه مستحکیم دینی است که مسلمانان را نسبت به یکدیگر مسئول می کنده و آنان را

عضو یک رخانواده بزرگ امت اسلمی می شمارد.

اميرمؤمنان علی )ع( در کنار این دایره ممبستگی یک دایره دیگر نيز تعریف می کند. ایشان می فرماینههد: )النههاس

=نفان اما اخ لک فی الدین او نظير لک فی الخلقن مردم دو دسته مستند یا برادر دینی و یا بههرادر در آفههرینی و

انسانيت(. این فرمایی  اميرمؤمنان نشان می دمده که برادري انسانی نيز نوع دیگري از ممبستگی است که انسان

بر پایه آن نمی تواند نسبت به سرنوشت برادر مظلوم رخود بی تفاوا باشد.

عجيب اینجاست که در عمده روایاا ظصور و جامعه آرخر الزمانی از نگاه شيعی و سنی پراداییم ا=لی بر پایه تقابح

عدل با ظلیم است. روایتی که از معصومين در باره امام زمان وارد شده )یملیء اتر  عدت و قسطا بعههد مهها ملئت

ظلما و جورا( یعنی دنيا را پر از عدل و داد می کند پس از آنکه پر از ظلیم و جور شده بود. وظيفه اول امام زمههان

اقامه عدل است و قطعا در این راستا امام زمان )عج( اسرائيح مظصر ظلیم و جور در منطقه را قبول نخوامد کههرد و

قطعا با قدرا ماي استکباري بررخورد می کند که با غارتگري و زور جصان طبقاتی)شمال و جنوب( را پدید آورده

و از مر ظلمی در جصان از جمله اشغال فلسطين حمایت می کنند.

در این ميان حادثه فلسطين واقعًا یک بحران بزرگ و تلخ بشري- اسلمی است که ميچ انسانی نمی تواند نسههبت

به آن بی تفاوا باشد. جامعه فلسطينی ممانند دیگر جوامع جصان در سرزمين رخود زندگی می کردند کههه ناگصههان

مجموعه اي از مصاجران =صيونيست اروپایی با کمک قدرا ماي استعماري به آنصا یورش بردند و سرزمين آنصهها را

غصب کردند. نتيجه این تجاوز این است که نيمی از جامعه فلسطينی در نتيجههه کشههتارما و ارعههاب از سههرزمين

سال پيی تاکنون در اردوگاه در شههرایط واقعههًا غههير انسههانی در رخههارج از۷1رخود به بيرون رانده شده و از حدود 

سرزمين رخود به سر می برند و نيیم دیگر این جامعههه در حههال حاضههر تحت اشههغال و مقههرراا تبعيض نههژادي در

سرزمين رخود قرار دارند. عجيب اینجاست که عليرغیم گذشههت مفت دمههه از این فاجعهههن جامعههه بين الملههح ميچ

کاري براي پایان دادن به این فاجعه انجام نداده و حاضر نيست در جصت احقههاق حقههوق جامعههه فلسههطينی گههام

 ميليون نفر جمعيت دارد که از ساده ترین حقوق انسانی از جمله تعههيين حههق13بردارد. امروزه جامعه فلسطينی 
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سرنوشت و داشتن یک کشور مستقح در سرزمين رخود محروم مستند. مصیم ترین ویههژگی این نامعادلههه این اسههت

که در یک طرفا آن ررییم =صيونيستی با حمایت گسترده ممه کشورماي غربی قرار دارند و در طرفا مقابح آنصههان

جامعه فلسطينی تک و تنصا است. این شرایط غيرانسانی ایجاب می کند که مسلمانان و آزادگان جصان با حمههایت

از جامعه مظلوم فلسطين به این ظلیمه بزرگ پایان داده و زمينه احقاق حقههوق مههردم مظلههوم فلسههطين را فههرامیم

سازند.

مساله  لسطین قبل از پیروزی انقم  الممی ایران:

بحران فلسطين در آستانه پيروزي انقلب اسلمی ایران وارد مرحله حساسی شده بود که اسههرائيح آن را مرحلههه

تثبيت موجودیت ناميده بود. مصر مصیم ترین کشور عربی میم مرز با فلسطين اشغالی اسههت کههه رمههبري پيگههيري

آرمان آزادسازي فلسطين را بر عصده گرفته بودن با امضههاي سههازش کمپ دیویههد بهها ررییم =صيونيسههتی در سههال

ن از معادله رویارویی با دشمن رخارج شد و یک رخل بزرگ و جبران  ناپذیري را پدید آورد. مصههر بزرگههترین13۵8

کشور عربی از لحاظ جمعيت و جایگاه است و رخروج آن از معادله تغيير بزرگی در معادلههه رویههارویی بها اسههرائيح

پدید آورد. منري کيسنجر وزیر رخارجه اسبق امریکا و یکی از نظریه پردازان سياسی و =صيونيستی  قبح از توافق

کمپ دیوید اعلم کرده بود که جنههگ بههدون مصههر نههاممکن و =ههلح بههدون سههوریه نههيز نههاممکن اسههت. یکی از

روزنامه ماي ررییم =صيونيستی پس از امضاي این توافق بر اساس این مقوله اعلم کرد جنگ با دولت مههاي عههربی

پایان یافت. دمه ماي گذشته حقيقت این مدعا را نيز نشههان دادن دههرا کههه از آن زمههان تههاکنون جنگی در سههطح

دولت ماي عربی و ررییم =صيونيستی رخ نداد و عمًل یکی از ارکان مبارزه یعنی ارتی ماي عربی از معادلههه رخههارج

 ش نه تنصا موفق به آزادسههازي شههبه جزیههره سههينا13۵2شد. این اتفاق متاسفانه زمانی افتاد که مصر در جنگ 

نشد بلکه ارتی مصر به علت رخيانت ما در مقابح دشمن تا =د کيلومتري قامره عقب نشينی کرد و انههور سههاداان

رئيس جمصور وقت مصر به این بصانه دررخواست آتی بس کههرد. سههپس در یههک حههرکت رخيههانت آميز و غههافلگير

کننده به فلسطين اشغالی رفت و در کنيست )مجلس(ه =صيونيستی ظامر شد و آنصا را به =ههلح بهها مصههر دعههوا

کرد. اقدام ساداا براي توافق جداگانه بين اسرائيح و مصر و رماسازي آرمان آزادسازي فلسطين آغههاز رامی شههد

که دیگر دولت ماي عربی نيز به بصانه منافع ملی اقدام کنند و ملت فلسطين را در مقابح دشمن تنصا بگذارند. این

تحوتان جوي از نااميدي در ميان جوامع عرب پدید آورد.

پیروزی انقم  الممی وتحول در بحران  لسطین:

 از ممان آغاز  تحول بزرگی در این معادله پدیههد آورد و این =ههحنه13۵۷پيروزي انقلب اسلمی ایران  در سال 

را به  نحوي دگرگون سارخت که استمرار موجودیت ررییمه =صيونيستی زیر سئوال رفت. موشه دایههان وزیههر سههابق

جنگ ررییم =صيونيستی پس از اعلم پيروزي انقلب اسلمی اظصار داشت که این انقلبن زلزله عظيمی است کههه
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پس لرزه ماي آن اسرائيح را ویران رخوامد کرد. اینکه درا سههران ررییم =صيونيسههتی از ممههان آغههاز این انقلب را

تصدیدي براي رخود اعلم می کردندن رخود سئوال مصمی است که باید به آن پاسخ داد.

یکی از مصمترین ویژگی ماي انقلب اسلمی ایران این است که حمایت از فلسطين جزء ویژگی ماي ذاتی آن بههود

و نه نتيجه تصميماا سياسی بعدي رمبران انقلب. امام )ره( قبح از پيروزي انقلب اعلم کهرده بهود کهه یکی از

علح مبارزه بر ضد ررییمه پصلوين حمایت شاه از اسرائيح بود و این نشان می دمد که داردوب فکري امام از دیربههاز

بر پایه تفکر وحدا امت اسلمی شکح گرفته و ممانطور کهه آرمهان اسهتقلل ایهران بهراي امههام امميت داشهتن

آزادسازي فلسطين نيز در جصان اسلم اولویت دارد. اساسًا امامن زمانی که در نجف اشرفا تبعيد بود فتههواي جههواز

=رفا وجوه شرعی براي مبارزه بر ضد شاه و اسههرائيح را اعلم کههرده بههود و بههدین تههرتيب مههر دو  را در اولههویت

سياسی قرار داد.

بستن سفارا اسرائيح و تغيير آن به عنوان سفارا فلسطين در ممان روزماي آغههازین انقلب و قبههح از اسههتقرار

نظام سياسی و روشن شدن جصت گيري ماي آنن  به ویژگی امتی این انقلب بههر می گههردد. شههاید انقلب اسههلمی

ایران در آغاز در بسياري از زمينه ماي سياسین اجتماعی و فرمنگی برنامه اي کامًل روشههن نداشههت ولی قطعههًا در

باره فلسطين امدافا روشنی را  بر اساس یک رامبرد دنبال می کرد. اعلم روز جصانی قدس از سوي امام در سههال

 و سپس تشکيح نامتعارفا سپاه قدس در کنار نيروماي مسلح زميههنین مههوایی و دریههایی و در گههام بعههدي13۵8

 و در نصایت ایجاد محور مقاومتو یمنکمک دادن براي شکح گيري نيروماي مقاومت جدید در لبنان و فلسطين 

ضد =صيونيستی در سطح منطقهن اجزاي عملی یک رامبردي بود که در ذمن رمبران انقلب براي تغيير معادلههه

فلسطين وجود داشت.

راهبردهای رهبران انقم  برای  لسطین:

امام رخمينی )ره(  از ممان آغاز می دانست که در معادله رویارویی با ررییمه =صيونيستین مهها =ههرفًا در مقابهح یهک

ررییم اشغالگر در فلسطين به نام اسرائيحن نيستيیمن بلکه این رِرییم رخاکریز اول قدرا ماي سلطه گر غربی است کههه

در ایجاد و تجصيز و استمرار آن تاکنون نقی داشتند. لذا امام )ره( و در ممان راستا مقام معظیم رمبري )دام ظله(ه

در مراحح بعدن در پی ایجاد نوعی مماوردي بودنههد تهها یکسره سههازي در این معادلههه امکان پههذیر باشههد. اعلم روز

جصانی قدس  و انتخاب آرخرین جمعه ماه مبارک رمضان  بههراي آن و دعههوا ممههه مسههلمانان بههراي شههرکت در

تظامراا ممبستگی با مردم فلسطينن یکی از مصمترین رامبردماي انقلبن براي بسههيج ممههه جوامههع اسههلمی و

ایجاد یک ارتباو مقدس ميان آنصا و آرمان آزادسازي فلسطينن مبتنی بر حس تکليف و ارخوا اسههلمی بههود. بههه

عبارا دیگر امام احساس می کرد که یک تحول فرمنگی در جوامع اسلمی از تفکر ملی به امتی مورد نياز اسههت

و اعلم روز جصانی قدس گامی در این جصت تعریف گردید.

امام رخمينی )ره(  وظيفه رخود را در گوشزد کردن تکليف  به مسلمانان محدود ندیدن بلکه تلش کرد تها در کنهار

این روشنگري ما و آگاه سازي ما اقداماتی عملی نيز انجام دمد تا این موج اميدواري به یهک سهررخوردگی سياسههی
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تبدیح نشود. ابتکار تشکيح سپاه نيروماي قدس آن میم در جریان جنگ تحميلی و محههدودیت ماي ناشههی از آنن

پيام مصمی به ممه مسلمانان بود که ميچ بصانه اي نباید مانع از توجه به اولویت آرمان آزادسازي فلسههطين باشههد.

ایجاد و پرورش این احساس بر پایه امتی و توجه به مسایح ا=هلی جصهان اسهلم تحهول بهزرگی بهود کهه بعهدما

تاثيراا آن نمایان گردید.

حماله د اع مقدس و آزادلازی  لسطین:

 ررییم =صيونيستی را13۶1پيروزي رزمندگان اسلم در عملياا بيت المقدس و آزادسازي شصر رخرمشصر در سال 

به وحشت اندارخت درا که اميدوار بود =دام حسين با جنگ نيابتی رخود بتواند این موج را بشههکند و این ررییم را

از تاثيراا انقلب اسلمی نجاا دمد. در جنگ تحميلی ممه قدرا ماي جصههانی از امریکهها تهها شههوروي و اروپهها و

کشورماي عربی منطقه به جز سوریه و عمانن ممه از =دام حمایت می کردنههد و ایههران بههدون حمههایت رخههارجی

موفق به کسب پيروزي شد که این نکته براي اسرائيح وابسته به غرب رخطرناک می نماید. این ررییم به فا=له دند

روز از فتح رخرمشههصر بههه لبنههان حملههه نظههامی کههرد و تهها شههصر بههيروا پيی رفت تهها یکی دیگههر از بههازیگران

ضد=صيونيستی را از =حنه رخارج سازد و فضاي پيرامونی را براي رخود ایمن سازد. با محا=ره بيروا و با تسههليیم

سافا در برابر رخواست =صيونيست ما براي رخروج از لبنان و تبعيد به تونسن عمًل دومين بههازیگر ضد=صيونيسههتی

پس از ارتی ماي عربی از ميدان مبارزه کنار رفت. سازمان آزادي بخی فلسههطين کههه متشههکح از حههدود پههانزده

سازمان دریکی فلسطينی بود تا آن زمان مصیم ترین اميد باقيمانههده جامعههه فلسههطينی پس از رخههروج ارتی مههاي

عربی از معادله رویارویی  در  برابر دشمن به شمار می رفت. =صيونيست ما تصههور می کردنههد کههه سههافا مصیم تههرین

متحد انقلب اسلمی است و با حذفا آن رخطر از آنصا دور شده است در حاليکه امام رخميههنی )ره(  ممههواره اعلم

کرده بود که یاران او در گصواره مستند و آن ما تغييراا مدنظر را در آینده انجام رخوامند داد. با اشههغال لبنههان از

سوي ارتی =صيونيستین در ایران بررخی از فرماندمان نظامی سپاه و ارتی عليرغیم وجود جنههگ بهها ررییم بعههثین

شتاب زده واحدماي نظامی را به لبنان اعزام کرده و قصد دفاع از ملت مظلوم لبنههان را داشههتند ولی امههام )ره( بهها

فصیم رخود که دفاع در مقابح ررییم =صيونيستی یک تکليف ممگانی است و ایرانی و لبنانی نمی شناسدن دستور داد

نيروماي رزمی ایرانی از لبنان برگردند و بجاي آنصا نيروماي تبليغاتی و آموزشی به لبنان اعزام شههوند. این تههدبير

امام بر این پایه استوار بود که نوعی تقسيیم کار بين ایرانی ما و لبنانی مها بایهد =هورا گهيرد و نيرومهاي داوطلب

لبنانی در رخط مقدم آزادسازي سرزمين رخود قرار گيرند و ایران  وظيفه پشتيبانی از آنصا را برعصده داشته باشههد.

این الگوي امام  به سرعت کار آمد شد و به فا=له دند ماهن عملياا بر ضداشههغالگران آغههاز گردیههد و دشههمن در

 نههاگزیر بههه13۷9مقابح این مقاومت دليرانه مردم لبنان قدم بههه قههدم عقب نشههينی کههرد و سههر انجههام در سههال 

عقب نشينی کامح از رخاک لبنان شد. 
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پيامدماي سریع آغاز مقاومت ضد=صيونيسههتی مههردم لبنههانن تحههوتا شههگرفی در فلسههطين پدیههده آورد. مههردم

فلسطين که پس از ارخراج سافا از لبنان احساس رخل رمبري سياسی می کردند بههه سههرعت و تحت تههاثير انقلب

 آغههاز کردنههد تهها نقطه عطفی در مبههارزاا این مههردم پدیههد آورد.13۶۶عظيیم اسلمی انتفاضه نخست را در سال 

حرکت فراگير مردم کرانه بارختري و نوار غزه بر ضد اشغالگران که یاد آور تظامراا عظيیم مردم ایران بههود نشههان

داد که در فلسطينن ملتی زنده و به پا رخاسته وجود دارد که بر تحقق آرمان آزادسازي فلسطين ا=رار می ورزد. با

این حرکت عظيیم مردم فلسطينن بسياري از دروغ ماي دشمن بر مل شد. دشمن مدعیه بود که فلسطين سرزمين

بدون ملت براي ملتی بدون سرزمين اسهت ولی انتفاضهه این دروغ بهزرگ را آشهکار و ثهابت کهرد کهه فلسهطين

ميچ گاه بی =احب نبههوده و حههتی در زمههان رخل رمههبري سياسههی )پس از رخههروج سههافا از لبنههان(ن این ملت بههه

عظيیم ترین قيام تاریخ رخود دست زد و جبصه رویارویی را از رخارج از مرزما به درونه انتقههال داده کههه یههک تحههول

رامبردي بزرگی به شمار می آید.

دشمن =صيونيستی براي دور زدن این انتفاضه که دند سالی ادامه یافت و دشههمن را مستا=ههح کههرده بههودن بههه

نيروماي ورشکسته سياسی فلسطينی رخارج پناه برد که به تونس تبعيد شده بودنههد تهها از طریههق توافههق بهها آنصهها

نيروماي مقاومت را محا=ره کنند و بهها ایجههاد تضههاد ميههان آنصهها یهک نههوع جنهگ دارخلی در بين فلسههطينيان را

 ميان سافا و تح آویو نقطه تاریک سياسی بود که جامعه فلسطينی را درگههير13۷2بياندازند. توافق اسلو در سال 

(19۶۷دوگانگی کرد. طبق این توافق قرار بود تا پنج سال دیگر اسرائيح از کرانه بارختري و غزه )مناطق اشههغالی 

 کيلومترمساحت فلسطينن موجودیت رخود2۷000 کيلومتر مربع از ۶000عقب نشينی کند و دولت فلسطينی در 

را اعلم نماید. سازمان سافا معتقد بود که از طریق گفتگو ارختلفا با اسرائيح قابح حح است در حالی که نيروماي

انتفاضه معتقد بودند که دشمن تنصا در مقابح مقاومت عقب نشههينی می کنههد. این ارختلفا نظههر مههوجب شههد کههه

مزاران مبارز فلسطينی دارخلی به علت اعتقاد بههه رامکههار مقههاومت رامی زنههدان ماي دولت رخههودگردان فلسههطين

 و پس از مفت سال گفتگون ررییمه =صيونيستی حتی حاضر به واگذاري یههک پنجیم13۷9گردند. سرانجام در سال 

از سرزمين فلسطين نشد و رسمًا شکست گفتگوما در کمپ دیوید امریکا اعلم گردید.

 و13۷9عقب نشينی نظامی اسرائيح از لبنان تحت فشار عملياا شصادا طلبانه مقاومت حزب اه لبنان در سههال 

پيروزي بزرگ مقاومت اسلمی در این کشور که ممزمان با شکست مذاکراا ميان سافا و ررییم =صيونيستی بودن

رو  تازه اي را در کالبد مقاومت فلسطين برانگيخت و به فا=له اندکی انتفاضه مسجد اتقصی یا انتفاضه دوم آغههاز

گردید. این انتفاضههه تحههول کيفی در شههکح مبههارزه پدیههده آورد و بهها =ههدما عمليههاا شههصادا طلبانهههن زنههدگی

=صيونيست ما را کامًل ناامن کرد. البته دشمن =صيونيستی در انتقام این عملياا نزدیک به دصار مزار فلسطينی

را به شصادا رساند ولی عليرغیم این رفتار جنایت کارانه براي اولين بار تعداد کشته ماي دشمن بالغ بههر مههزار نفههر

شد. تناسب تلفاا یک به دصار براي اولين بار در معادلهه رویهارویی برقههرار شهد و مزینه مههاي سياسهی دشهمن را

بشدا افزایی داد. در اینجا گفتن این حقيقت تزم است که یاسر عرفاا پس از شکست مذاکراا تلش کرد تهها

مقاومين را از زندان بيرون آورد و از فعاليت  مقاومتی آنصا دشیم پوشی نماید که این مساله موجب شد تا دشههمن

او را ترور کند. ررییم =صيونيستی براي مصار انتفاضه ناگزیر شد بها =هرفا دنهد ميليهارد دتر دور کرانهه بهارختري
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دیواري به ارتفاع مشت متر بکشد و از نوار غههزه عقب نشههينی کنههد. ررییم =صيونيسههتی بهها تههرور عرفههاا و کمههک

غيرمستقيیم در روي کار آمدن محمود عباسن تلش کرد روند گفتگوي بی حا=ح با فلسطينيان را زنده کند بدون

اینکه ميچ امتيازي به آن ما بدمد. مههدفا از این کههار این بههود کههه بها اجههازه دادن بههه فعههاليت دولته رخهودگردان

فلسطينی نوعی ممکاري امنيتی بين آن ما و این ررییم =ورا گيرد که متاسفانه این مسهاله بها فشهار امریکها  در

داردوب توافق دایتون =ورا گرفت و جامعه فلسطينی را درگير دوگانگی قدییم اما به گونههه جدیههدي کههرد کههه

متاسفانه تا کنون ادامه دارد. 

برجستگی موفقيت الگهوي مقههاومتی امههام کههه در دوره مقههام معظیم رمههبري اسههتمرار و تکامههح یههافت در مقابههح

ناکارآمدي الگوي ارتی ماي عربی و سازمان ماي دریکی فلسطينین اسرائيح را ددار وحشههت عظيمی کههرد. آغههاز

 بر ضد حزب اه لبنان و تلش مجدده ررییم =صيونيستی  بهراي از بين بهردن138۵جنگ سی و سه روزه در سال 

این الگون  به یک فاجعه عظيیم براي این ررییم تبدیح شد. ناتوانی ارتی ررییم =صيونيستی در شکسههت حزب اه و

موفقيت مقاومت اسلمی در ایستادگی و گسترش آتشباري به عمق سرزمين ماي اشغالی و دوسویه کردن معادله

تلفاا و ویرانی عمل معادله جدیدي پدید آورد که مبتنی بر موازنه وحشت است. این جنگ نقطه تحههول بههزرگی

در تاریخ جنگ ماي این ررییم متجاوز بود به گونه اي که تح آویو بلفا=له پس از آتی بسن گروه وینوگراد را مامور

بررسی علح شکست نظامی اسرائيح در این جنگ کرد. این گروه در گزارش رخههود اعلم کههرد کههه برتههري مطلههق

اسرائيح در ابعاد نظامی به علت ابتکار حزب اه در الگوي جنگ نامتقارنه رخههودن  ناکارآمههد شههده و اسههرائيح بایههد

واقعيت جدید پدیدار شدن بازدارندگی مقاومت در لبنان را بپذیرد..

 و درگيریصههاي1393نهه 1391نهه 138۷سه جنگ بعدي این ررییم بر ضد مردم فلسطين در نوار غههزه در سههالصاي

پراکنده بعدي به علت ایستادگی مقاومت اسلمی در فلسطين نيز ناکههام شههد و دشههمن علههيرغیم تفههاوا فههاحی

ررییم متجاوز =صيونيسههتی1393 روزه سال ۵1شرایط مردم غزه نسبت به لبنانن نتوانست پيروز گردد. در جنگ

بر ضد مردم غزه از حجمی از آتی استفاده کرد که در تاریخ جنگ ماي گذشتهه بی سابقه بوده است اما موفههق بههه

مصار مقاومت نشد و این مقاومت موفق شد =صيونيست ما را در نزدیک به مشتاد در=د از زمين ماي اشغالی زیههر

آتی رخود قرار دمد و تلفاا و رخساراا قابح توجصی به دشمن وارد کند. در جنگ ارخير سيف القدس در رمضههان

سال گذشته مقاومت براي اولين بار ممه اماکن دور و نزدیک ررییم =صيونيسههتی را موشههکباران کههرد و این ررییم

نادار شد دست به دامان مصر شود تا آتی بس برقرار گههردد. مقههاومت غههزه اکنههون در آسههتانه برقههراري معادلههه

بازدارندگیه با دشمن =صيونيستی است و جنگ ماي ارخير کوتاه دشمن این واقعيت را آشکار می سازد.

جریان تکفیری لرباز دشمن:

ممانطور که گفته شد انقلب اسلمی ایران از منگام پيروزي تهها کنههون موضههوع فلسههطين را در اولههویت سياسههت

رخارجی رخود قرار داده است و ممزمان تلش می کند تا جوامع اسلمی دیگر نيز به تکليف رخود در برابر فلسههطين

عمح کنند. این تلش و تحول تا حد زیادي معادله را به نفع جامعههه فلسههطينی تغيههير داده و تک تههک افههراد این
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جامعه را به آینده اميدوار سارخته است. ممبستگی سياسی جمصوري اسلمی ایران و دیگر اعضاي محور مقاومت و

کمک عملی آنان به مقاومت فلسطين در این تغيير مؤثر بوده است که به پيروزي ماي مقههاومت در لبنههان و غههزه

مبدل گردید. دشمن که رخود را از رویارویی مستقيیم با مقاومت ناتوان دید به جریان ماي منحههرفا تکفههيري پنههاه

برد و با حمایت از آنصا قصد داشت اولویت حمایت از آرمان آزادسازي فلسطين را تغيير دمد. نيروماي تکفيري با

آغاز پروره براندازي نظام در سوریه با مطر  کردن دشمن دور و نزدیک و اولویت دشمن نزدیک کامًل در ارختيههار

دشمن قرار گرفتند. تکفيریصا با دادن اولویت به جنگ با برادر مسههلمان و اعلم رخههارج سههارختن دشههمن بعيههد از

تضادماي فعلین رخيال ررییم =صيونيستی را راحت کرد و زمينه ماي ممکاري علنی ميان آنههان را فههرامیم سههارخت.

امروزه کسانی که در جصت ممگرایی و یا واگرایی در جصان اسلم عمح می کننده شههنارخته شههده مسههتند و مههردم

امدافا آنان را نيز به رخوبی می شناسند.

التمرار انتفاضه لوا و ضرورت الما حمایت از آن:

حدود دند سال است که انتفاضه دفاع از مسجداتقصی آغاز شده که دشمن در برابههر آن کههامًل مستا=ههح شههده

است. ررییم =صيونيستی با ممکاري نيروماي عباس و با ایجاد دیوار و جداسههازي فلسههطينيان از یکههدیگرن ممه ي

راه ماي مبارزه را بسته است ولی انتفاضه سوم به گونه فردي-اجتماعی آغاز گردید و دشمن را رخلهع سهل  کهرد.

در این انتفاضه افراد داوطلبانه وغير سازمانی دست به عملياا می زنند و به علت اقدام فههردي دشههمن نمی توانههد

این اقدام را کشف و مصار کند و به علت حمایت اجتماعی از این قيامن افههراد بسههياري مههر روزه داوطلب عمليههاا

جدید می شوند. امسال نيز ماه مبارک رمضان شامد دندین عملياا در شصرماي مختلف =صيونيستی بودییم کههه

ررییم =صيونيستی با حمله به مردم بيگناه فلسطين تلش دارد آن را مصار سازد.

التصا  غذای الرای  لسطینی و امید به آینده:

اعتصاب غذاي مکرر اسراي فلسطينی حماسه بزرگی و یک درس زندگیه براي ممه آزادگان و جویندگان عههزا و

کرامت جصان است. در نگاه نخست زندانيانن اسير دشمن و دنياي آنصا به یک بند محدوده است و از امکانههاا تزم

براي رویارویی با دشمن ستمگر و جبار بررخوردار نيستند اما این شرایط در فلسطين با اراده زنههدانيان مههؤمن بههه

عدالت رامشان و معتقده به اینکه راه ذاا الشوکه بن بست و تسليیم نداردن کامًل دگرگهون شهد و بنهد بهه ميهدان و

=حنه مبارزه و معده و روده به ابزار و سلحی براي جنگ بر ضد بيدادگري دشمن غدار =صيونيستی تبدیح شههد

و دشمن در مقابله با این ایمان سترگ رامی جز پذیرش رخواست زندانيان در پيی نداشت. 

اسراي فلسطينی با رخلق این حماسه بزرگ با امکاناا محدود رخود براي جامعه فلسطينی الگوي جدیدي سارختند

و آنان را به ميدان آورند و به  مفصوم مبارزه بر ضد دشمن =صيونيسهتی حيهاا جدیهدي بخشهيدند و دشهمن را

نگران آغاز انتفاضه جدیدي به رمبري اسراي در بند کرد و این واقعيت محاسباا سياسههی و امنيههتی  تح آویههو را

تغيير داد و به تسليیم در برابر رخواست انسانی اسرا وادار کرد.

11



در این رویارویی بزرگ که مزاران اسير از گروه ماي جصادي مختلف در این اعتصاب غذاي شرکت کردند. دشههمن

با وعده و وعيد به رمبران این یا آن گروهن براي از بين بردن وحدا اسرا و فرماندمی متحد آنههان تلش بسههياري

کرد اما دشمن شناسی اسرا و درک سياسی  باتي آنان این فر=ت را از دشههمن گههرفت و شههکی نيسههت کههه این

دستاورد تحقق نمی یافت اگر این وحدا کلمه حفظ نمی شد و حکمت زندانيان در بند فلسطينی بر تدبير دشمن

غلبه پيدا نمی کرد.

شکی نيست که این اعتصاب غذاي زندانيان فلسههطينی پههرده از حجیم وسههيع نقض مقههرراا بين المللی از سههوي

دشمن =صيونيستی به ویژه کنوانسيونصاي رنو و حقوق بشردوستانه پههرده برداشههت و این واقعيت ممههه آزادگههان

جصان به ویژه سازمانصاي غيردولتیه را مکلف می سازد تا از احقاق حقوق اسرا و جامعه فلسطينی به طور جههدي تر

دفاع کنند. 

     

بحران امنیتی الرائیل:  

ررییم =صيونيستی از ممان آغاز بر پایه الگوي استعمار اسکانی بنا شد مانند ده ما دولتی که در امریکاي شههمالی و

جنوبی و استراليا شکح گرفتند. اسههتمرار اینگونههه سههارختارما  معمههوًت بههر دو پایههه جههذب مصههاجرین از بههيرون و

یکسره سازي وضعيت جمعيتی به نفع رخود و ایجاد یک  نوع برتري نظامی براي حفظ ررییم نوپاي رخود و مقابله با

مرگونه تلش براي تغيير وضعيت جدید استوار است. 

سال گذشته پس از انقلب اسلمی اتفاق افتاده است این دو پایههه ا=ههلی43با تحوتتی که در معادله فلسطين در

نظامن وضعيت بحرانی پيدا کرده است. مصاجرا به علت معادله جدید وحشت و ناامنی در سرزمين ماي اشههغالی و

آتشباري مقاومتن به =ورا معکوس درآمده و در حال حاضر تعداد کسانی کههه از اسههرائيح بههه رخههارج مصههاجرا

می کنند  بيی از آنانی است که از بههيرون بههه فلسههطين اشههغالی مصههاجرا می کننههد. ریهویلين رئيس فعلی ررییمه

=صيونيستی در اجلس مرتزیليا اعلم کرد که در حال حاضر برتري جمعيتی با فلسطينيان اسههت و در سرتاسههر

% از جمعيت فعلی است و از مسئوتن =صيونيستی رخواست تا با این رخطههر۵2فلسطين اشغالی تعداد فلسطينيان 

جدي مقابله کنند که موجودیت اسرائيح را با تصدید مواجه سارخته است. 

ممچنين برتري نظامی ررییم =صيونيستی با مدل جنگ ماي نامتقارن مقاومتن به طور کلی به دالی کشيده شد.

در این جنگ مان این ررییم عليرغیم برتري کامح  قادر به تحقق امههدافا رخههود نبههود  و بههه ممين دليههح این حربههه

ناکارآمد شد. البته فرماندمان نظامی این ررییم با کمک امریکا در =دد بودند تا با ایجاد گنبد آمنين بار دیگر این

معادله را به نفع رخود تغيير دمند اما پيشرفت و نوآوري تسليحاتی ممزمان مقاومت  مانع از تغيير معادله کنههونی

شده است. این شرایطن نقی وظيفه اي اسرائيح را در رخدمت به قدرا ماي سلطه گر جصانی نيز ناکارآمد سههارخته و

عمًل اسرائيح از یک متحد استراتژیک به سربار تغيير وضعيت پيدا کههرد. غههرب تههاکنون بهها کمک مههاي نظههامی و

اقتصادي و سياسی به اسرائيح انتظار انجام ماموریت ماي محوله را داشتند ولی ناکارآمدي برتري نظامی این ررییم

در جنگ ماي ارخيرن انگيزه ماي غرب در ممامنگی کامح با این ررییم را از بين برد.
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ممچنين این تحوتان رامبردماي امنيتی این ررییم را تحت تاثير قرار داده اسههت. ررییم =صيونيسههتی ممههواره بهها

داشتن قدرا بازدارندگی متکی به برتري نظامی با مرگونه رخطر احتمالی بالقوه و بالفعح مقابله می کرد. حمله به

عراق و انصدام راکتور مسته اي این کشور و حمله به تونس و ترور ابوجصاد نفر دوم سافا و نههيز حملههه نظههامی بههه

سودان و سوریه ممگی بر پایه این برتري =ورا گرفته است. اما از زمانيکه ررییم =صيونيستی  قدرا بازدارندگی

رخود را در مقابح مقاومت از دست داده و برتري نظامی آن ناکارآمد گردیده ناگزیر بههه رامبردمههاي جدیههدي روي

آورده است.  معادله جدید امنيت اسرائيح بر پایه امنيت اسرائيح در ناامنی کشورماي منطقه استوار شههده اسههت.

این امر نشان از استيصال دشمن است و اینکه دشمن رامی جز یارگيري از جصان اسلم در پيی ندارد. متاسفانه

در این معادله جدید بازیگران مزدوري از جصان اسلم پيمانکار ایجاد نههاامنی دشههمن شههده اند و در این مههاموریت

منطقه اين در رخدمت امنيت اسرائيح فعاليت می کننده و نتيجه کار آن ما ناامنی  وسيع در سوریه وعههراق و لبنههان

است. این افراد وابسته میم اکنون در کنار دشمن اند و عليه جمصوري اسلمی ایران فعاليت می کنند.

 متاسفانه تکفيري ما سربازان ا=لی عمح کننده ميههدان مسهتند و مرگههاه کهه مجهرو  شهوند اسهرائيح احسهاس

مسئوليت می کنده تا آن ما را درمان کند و به ميدان برگردانهد و در سهطح منطقهه نهيز ررییم مهاییه ماننهد ترکيههن

عربستانن قطر و اردن پيمانکار اسرائيح اند و در گسترش ناامنی در منطقه از ممه امکاناا و ظههرفيت رخههود بصههره

می گيرند. متاسفانه عربستان سعودي دامنه گسترش ناامنی را تا اشغال بحرین و اعلم جنگ بر ضههد  مههردم یمن

توسعه داده و قطر با مدیریت جنگ دارخلی در ليبی دامنه جنگ را تا افریقا گسترش داده است. این حقایق نشان

می دمد که ررییم =صيونيستی علت ا=لی ناامنی در سطح منطقه است و زمانی مردم منطقه می توانند در =ههلح و

آرامی زندگی کنند که این غده سرطانی ناامنی و تجاوز را از منطقه ریشه کن کنند و روند استقلل منطقه را بهها

پاکسازي آن از ممپيمانان این رِرییم متجاوز به اتمام برسانند.

توطوه جاهلیتت مدرن لر : 

ارختلفا کنون عربستان سعودي و قطر یکی از نمونه ماي مشکح ا=لی در جصان اسلم است. در این فرایند امریکا

از ممه کشورماي عربی منطقه و ظرفيت ماي مالی و نظامی آنصا براي اجراي سناریوي ماي رخود در تغيير نظام در

سوریه استفاده کرد و اکنون که این حمایت ما یک جریان تروریستی تکفيري پدید آورده است که امنيت جصههانی

و منطقه اي را تصدید می کند؛ می کوشد یک قربانی پيدا کرده و مسئوليت این جنههایت را بههه گههردن آن بينههدازد.

جالب آنکه امریکا در دوره باراک اوباما عربستان سعودي را به عنوان قربانی انتخاب کرده بود و بهها تصههویب قههانون

جستا شوامد و قرائنی درباره مسئوليت ریا  در این زمينه ارائه داد ولی با به قدرا رسيدن تههرامپ در امریکهها و

تلش ریا  براي ارائه یک رشوه بزرگ به ترامپ و امریکا ورق برگشههت و واشههنگتن در پی قربههانی کههردن قطههر

برآمد. بر این اساس شوامد و دتیح مختلف درباره نقی قطر در حمایت از تروریسیم ارائه می دمد.
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 واقعيت آن است که میم عربستان و میم قطر در ایجاد و پرورش تروریسیم تکفيري در منطقه نقی مصمی داشههته

و دارند ولی بازیگر ا=لی در اینجا رخود امریکها اسههت و ایجههاد این ارختلفا ميهان عربسههتان و قطهر ابهزاري بهراي

دوشيدن آنصاست. 

در جنگ تحميلین =دام حسين رئيس جمصور عراق از سل  شيميایی استفاده کرد و مردم شصري به نام حلبچه

را به طور کامح از بين برد. غرب که این سل  ضدانسانی را در ارختيار =دام قرار داده بود به سههرعت =ههدام را از

بين برد و عوامح ا=لی این جنایت ضدبشري را پنصان از دید مردم جصان پنصان کههرد. اکنههون نههيز امریکهها ممين

رفتار را تکرار می کنده و می کوشد با رسانه و اطلعاا فراوانن یک کشور منطقه را مسئول این ممه ناامنی کنههد و

کشتار =دما مزار انسان بی گناه را به ریی آنصا ببندد.

مطر  کردن حمایت قطر از ارخوان المسلمين و حماس به عنوان مصیم ترین محور ارختلفا کنونین بيشهتر بهراي گیم

کردن موضوع ا=لی است. زیرا قطر با ررییم =صيونيستی ارتبههاو برقههرار کههرده و حمههایت آن از جریههان ارخههوان و

حماس یک موضوع ا=ولی نيست بلکه یک تاکتيک با مدفا تغيير ویژگی دینی جامعه قطر و رمایی از وابسههتگی

این جامعه به جریان ومابی است. به گفته بسياري از کارشناسان و تحليح گههران سياسههی جامعههه قطههر در ميههان

شيخ نشينان رخليج فارس نزدیک ترین جامعه به عربستان سعودي است و این شرایط وابستگی شهدیدي را بهر قطهر

تحميح می کرد بر این اساس نظام جدید قطر ممواره در =دد رمایی از این شرایط و حفظ اسههتقلل و حههاکميت

قطر است. ارخيرا امریکا اعلم کرده که السيسی حاکیم مصر ارخيرا دررخواست کرده که جریان ارخههوان المسههلمين را

در ليست تروریزم امریکا قرار گيرد که اگر انجام شود ارخوان باید مزینه دمنههد و قطههر و ترکيههه حاميههان آنصهها در

معر  باجگيري قرار رخوامند گرفت.

قدس از نگاه قران:

با اینکه اسلم آرخرین دین آسمانی و با منطق عقلنی آمده و قران یک اعجاز بزرگ آن به شههمار می آیههد امهها در

عين حال اعجازماي مصیمه دیگر نيز اتفاق افتاد که یکی از مصمترین آنصا اسرا و معراج است. روایاا این حادثهه بهه

حدي شگفت انگيز است که در بررسی موضوع فلسههطين نمی تههوان این حادثههه را نادیههده گههرفت. نخسههت دههرا

رخداوند با اینکه قرار داشت پيامبر را با اعجاز به اسمان ببرد از مکه به آسمان نبرد و تنصا پس از بردن به مسههجد

اتقصی این فعح انجام گرفت. وجود تحميلی قدس در این مسير تنصا و تنصا براي یاد آوري قدس به مسلمانان به

عنوان یک نماد مميشه اسلمی که باید حفظ شود و ددار فراموشی نگههردد. دوم اینکههه در این سههفر بههر اسههاس

سوره نجیم دند اتفاق بزرگ =ورا گرفت از جمله  تعليیم پيامبر ودیگري عروج پيامبر به جایی که انباي پيشههين

و مقربترین ملئکه به آنجا نرسيده بودند و اینکه رخداوند با پيامبر بدون واسطه میم کلم شههد و ممچههنين اینکههه

رخداوند مصمترین ایت رخلقت را به پيامبر نشان داد. این اعجازما و نشههانصاي مصیم در سههفري =ههورا گههرفت کههه

قدس در مسير آن قرار داشت. در ایاا سوره اسراء که یک سوره مکی است و در سال مشههتیم پس از بعثت نههازل

شد مسلمانان در مکه تحت فشار بودند و گرومی از مسلمانان به حبشه و یمن مصاجرا کرده در حاليکه آیههاا از
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فتح شام =حبت می کند که به علت فتنه بنی اسرائيح براي مدتی از حاکميت اسلم رخارج می شههود و بهها تلش

سههوره اسههراء104بندگان مسلمان رخدا ) ونه با اعجاز( باز می گردد. نکته جالب دیکر اینکه رخداوند متعال در ایه 

می فرماید اگر وعده دوم فرار رسد شما )بنی اسرائيح( را گرداوري می کنيیم و مؤمنين بر شما پيروز می شوند. به

عبارا دیگر پيدایی اسرائيح از نگاه قران و تجمع =صيونيستصا در اینجا براي نابودي و نههه بههراي مانههدن اسههت و

باور این ایاا اللصی در موضوع فلسطين افق ماي متفاوتی براي مسلمانان مقاوم باز می کند.

ا ق های آینده بحران  لسطین:

آنچه مسلیم است بحران فلسطين با رخواست امریکا یا اسرائيح به پایان نمی رسد. مههردم فلسههطين در طههول =ههد

سال گذشته عليرغیم نابرابري امکاناا نظامی در برابههر اسههتعمار انگليس و ررییم =صيونيسههتی ایسههتادگی کههرده و

نشان داده اند که در برابر اشغالگر کوتاه نمی آیند. با حمایت انقلب اسلمی ایران از آرمان فلسههطين و گسههترش

محور مقاومت در منطقه ن اکنون بخشی از جصان اسلم نيز به =ورا جدي از مقاومت مههردم فلسههطين حمههایت

می کنند و امکاناا مبارزه را از آنان دریغ نمی سازند. این تحول جایگاه فلسطينيان را تقویت کرده و آنههان را در

راه مبارزه مصمیم تر از گذشته سارخته و اگر روزي ارتشصاي عربی توان ایستادگی در مقابح اسرائيح را نداشههتند و

در جنگ ما شکست ماي پياپی داشتندن اکنون فلسطينيان غزه در دندین جنگ متوالی بههه تنصههایی ایسههتادگی

کرده و از اشغال مجدد غزه جلوگههيري می کننههد. این تحههول ررییم =صيونيسههتی را بهه رخانههه اول بازگردانههد کههه

موجودیت آن زیر سئوال است. ورود امریکا و ترامپ براي یکسره سازي بحران به نفع این ررییم تا کنون بههررخی از

ررییم ماي عربی را مرعوب سارخته است اما مردم فلسطين را در راه احقاق حق رخویی مصمیم  تر از گذشته کههرد

و راه اندازي رامپيمایی بازگشت در طول سال گذشته نشان از عههزم و اراده فلسههطينيان در بازگشههت بههه رخانههه و

آشيانه رخود است. در ده سال گذشته مقاومت در غزه با موفقيت باتیی توانست یک نوع بازدارندگیه براي رخود به

وجود آورد که دشمن در درگيریصاي ارخير بيی از دند روز توان درگيري با آنان را نداشت. این تحول دنانچه در

کح فلسطين گسترش یابد شرایط سياسی و رامبردي را ددار دگرگونی کلی رخوامد کرد و عملياا یکسره سازي

را به جلو رخوامد اندارخت. البته گسترش حمایت ممه جانبه از فلسطين در جصان اسلم ن فلسطينيان را دلگرم تر

رخوامد کرد و اراده فلسطينيان را در ازادسازي این سرزمين مقدس تقویت رخوامد سارخت.
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